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KAFLÅS
HÖMB SOCKEN, VARTOFTA HÄRAD, SKARABOROS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

D (n del af \ astergötland, där det von Essen-

ska stamgodset Kaflås är beläget, utgör

ett af åarna Tidan och Osan genomflutet

några afI Ir)kensås i öster ochslilttland mellan

de karaktäristi-

ska, brant upp-

stigande Väst-

götska kalkber-

g-en i väster.

Traktens huf-

vudort är det

blomstrande in-

dustrisamhället

Tidaholm, Sve-

riges yngsta

stad. Kaflås,

beläget vid O-
sans öfre lopp,

har egen järn-

vägsstation vid

Svensbro —Ti-

daholmsbanan,

en bibana till

I Ijo Stens-

torps järnviig;

afståndet till

Stenstorps station vid stambanan är 14 kilometer.

Utan att vara fideikommiss har Kaflås allt-

sedan det år 1723 inköptes af den tappre kri-

garen, generallöjtnanten, friherre Hans Henrik

von lassen (f 1729) gått i arf inom samma släkt.

En oskrifven lag, som alltid blifvit åtl)dd, har

ViistcigiUlaiul. I.

Hans Excellens Riksmarskalken Friherre Fredrik von Essen och

Grefvinnan Aiirore von Essen, född Brahe.

gifvit ägarne rätt att bestämma hvilken af arf-

vlngarna som skulle öfvertaga fädernegodset och

Kaflås har därigenom fyllt uppgiften att vara

en medelpunkt för släktens medlemmar bättre

än månget fidei-

kommiss. Det

hvilar också öf-

ver stället en

gammaldags
patriarkalisk

prägel af allde-

les särskildt till-

talande slag,

och det oak-

tadt att här fin-

nes något för

ett gammalt
svenskt gods

så ovanligt och

modernt som
ett i stor ska-

la drifvet kalk-

brott.

Kaflås histo-

ria o'år tillbaka

till medeltiden.

Dess förste kände ägare var Olof Blakk, som

år 1400 sålde- »Kaflaas» till riddaren Niklis

Jönsson Svarte Skåning, i hvars släkt gården

sedan stannade under större delen af 1400-talet,

då den innehades af hans son herr Svarte Jöns

Niklisson och dennes son Svarte Ake Jönsson,
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som år 1473 undertecknade en handling på

Kaflås* och lefde ännu 1490. Efter hans död öf-

vergick går-

den till Natt

och Dagät-

ten, i hvars

ägo den stan-

nade i om-

kring I 50 år:

ägare voro

riksrådet Jo-

han Måns-

son (I I 520),

hans son höf-

vidsmannen

på Oresten

Ake Johans-

son (f före

fadern

I 5 10), den-

nes son Jo-

han Åkesson

Natt och

]3ag ("j" om- Friherre Fredrik Ulrik von Essen.

kring 1570),

Hans änka Margareta Axelsdotter Bielke (f 1588

* Dessa äldsta ägare anföras af Styffe: Skandinavien under unions-

tiden (efter handlingar i arkivet på Ängsö). Uppgiften om ägarne

under senare tider äro hämtade dels ur en af grcfve A. Lewcnhaupt
är 1885 uppgjord ägarclängd, dels ur en handskrifven uppsats, »Her-
rarne till Kaflås» af G. Lindberg, dat. 1 902 och grundad på studier

i det å Kaflås befintliga rika gårdsarkivet.

på Kaflås) skall hafva sålt godset till en viss

Lars HeUesson, som är 1574 skref sig till Kaflås

men snart

ånyo sålde

egendomen
till herr Jo-

hans och fru

Margaretas

son, härads-

höfdingen i

Småland
Axeljohans-

son Natt och

Dag (död

1604), hvil-

ken lämnade

Kaflås i arf

till sina barn,

assessorn i

Svea Hof-

rätt herr Tu-

re Axelsson

(död 1627)

och Maria

Axelsdotter

tillföll herr Tures son Axel

Dag (I 1647), landshöfding

och öfvergick genom hans

hofmarskalken friherre Balt-

Generalen Friherre Hans Henrik von Essen.

(f 1649). Gården

Tureson Natt och

i Stockholms län,

änkas omgifte till

hasar Marschalk (f 1685). Dessa makar sålde

år 1665 Kaflås, som då bestod af 29Y4 hem-



KAFLAS

hyHierritinan von Essen,

född Rådbeck.

hvaraf synes framgå att går-

den då ännu icke var ständs-

mässigt bebyggd. Kaflås öf-

vergick till brorsonen grefve

Nils Brahe (f 1699), som dess-

utom genom arf och genom
sitt gifte med Karl (justaf

Wrangels dotter ijlef ägare till

en mängd stora gods, bland

andra Rydboholm, Skokloster,

Lyckås, ( )stanå, Vestanå, gref-

skapet \'isingsborg, friherrska-

pet Kajana m. fl. Karl X]:s

reduktion for hårdt fram med
dessa stora l)csittningar och år

1696 sålde grefve Nils Kaflås

ren (iustaf Hård af Segerstad

hans tid finnas i gårdsarkivet

man, till riks-

drotset grefve

Per Brahe d.

y. (t 1680). I

köpet ingick

bl. a. »åtskil-

lige materiali-

er,såsomsteen,

tegell, fönster-

karmar, bielc-

kar som till ett

steenhus up-

byggiande äre

förordnade»,

rade en mängd
handlingar,

som gifva in-

tressanta upp-

lysningar både
om den origi-

nelle ägaren

och om de för-

bättringarsom
utfördes på
gården. Bland

annat lät Gu-
staf Hård från

grunden upp-

Friherre Reinhold Jakob von Essen.

föra den nuvarande Hömbs
kyrka, sedan den gamla, som
låg på annan plats, blifvit för-

störd af danskarna. — Hans
änka, Brita Stake, innehade går-

den till sin död 1722 och arf-

vingarna sålde kort därefter,

år 1723, Kaflås till den ofvan-

nämnde Hans Henrik von Es-

sen (död 1729). Dessförinnan

upprättade sonen Erik Hård en

beskrifning öfver Kaflås, hvaraf

bl. a. framgår att hufvudbygg-

naden, »eenstorsahlsbyggning»

var af trä med spåntak, att

till hofstallmästa- »alla Inggninger på mangården står i fyrkant»

(t I7I4). Från och att »emillan hwar byggning är rödfärgiat

på Kaflås beva- spiähleplank» ; rundt omkring fanns en nyligen

Generalen

Friherre Fredrik Ulrik von Essen d. y.

Kaflås från parksidan.

3
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Salongen.

anlagd fruktträdgård m. m. — Kaflås storhets-

tid daterar sig från den tid då det kom i den

von Essenska släktens ägo. Hans Henrik von

Essen hade förordnat att hans syster Anna Mar-

gareta* så länge hon lefde skulle besitta gården

och efter hennes död tillföll Kaflås, enligt samma
testamente Hans Henrik von Essens yngre bror-

son, friherre Fredrik Ulrik von Essen (f 1781),

grundläggaren af det nuvarande Kaflås. Han
ökade godset genom tillköp af en mängd hem-
man, anlade år 1746 ett alunbruk, hvartill rå-

material hämtades från de rika lager af alun-

skiffer, som finnas på godset, samt lät slutligen

uppföra den ännu kvarstående

hufvudbyggnaden. Godsets

senare ägare hafva varit Fre-

drik Ulrik von Essens äldste

son, Reinhold Jakob von Es-

sen (f 1792), hans äldste son,

sedermera generalmajoren fri-

herre Fredrik Ulrik von Essen

d. y. (f 1855) och hans yng-

ste son, den nuvarande äga-

ren h. exc. riksmarskalken fri-

herre Fr. von Essen, gift med
grefvinnan Aurore Brahe, som
i sjätte led härstammar från

den förutnämde ägaren till

Kaflås, grefve Nils Brahe.

Hufvudbyggnaden på Kaf-

lås, som grundlades omkring
I 750, men blef färdig först på

* u])])lai,'cn i Aiir<'])s iittartaflor.

I 770-talet, är af ansenlig stor-

lek med icke mindre än elfva

fönster å fasaden och upp-

förd i tre våningar med en

gafvelfronton öfver midtpar-

tiet och ett högt, i två fall

brutet tak. Grundplanen bil-

dar en stor rektangel och

rumsfördelningen är karaktä-

ristisk för rokokotidehvarfvet,

delvisöfverensstämmande med
de planer, som Carl Wijnblad

meddelar i sin märkliga bok
» Ritningar på fyratio wånings-

hus af sten och trettio af träd»,

som första gången utkom

1755. Bottenvåningen delas

af hvälfda korridorer med
stengolf i fyra lika stora delar

samt innehåller kök, ekonomi-

rum och bostäder för tjänare;

korridorernas skärningspunkt i byggnadens midt

täckes af ett litet krysshvalf. Trapphuset med
sina hvälfda vändplan ligger omedelbart till höger

om hufvudingången invid fasaden, alldeles som å

flera af de Wijnbladska planerna. En trappa upp
är hufvudvåningen, innehållande i byggnadens ena

hörn en stor sal med i olja på duk målade tapeter

från 1770-talet, enligt uppgift utförda af F. A.

von Numers, en ung militär, som »egde mycken
kännedom i de fria konsterna» och slutade som
chef för Bohus läns dragoner (f 1792). At
gårdssidan ligga här en salong, grefvinnans säng-

kammare och skrifrum; excellensens våning är

Malsaicn.

4



KAFLÅS

beläi^en åt parksidan. Den öfre vånini^ren

innehåller ofvanpå stora salen ett stort biblio-

teksrum samt för öfrigt ett antal gästrum, be-

lägna på ömse sidor om en i husets längdrikt-

ning gående korridor. I ett par af dessa gäst-

rum finnas gamla kakelugnar från 1 700-talet

och i ett af hörnrummen åt parksidan finnas

målade tapeter från 1 700-talets midt, indelade

i våder med figurmotiv och intressanta omram-
ningar i ett slags rustik rokokostil.

I salongen hänga åtskilliga porträtt af med-
lemmar af ätten von Essen, bland andra den
förste ägaren till Kaflås Hans Henrik von Essen,

byggherren Fredrik Ulrik von Essen d. ä. samt
den nuvarande ägaren, excellensen friherre Fredrik

von Essen. I grefvinnans våning finnes bland

annat ett porträtt af excellensen grefve Magnus
Brahe samt andra medlemmar af denna ätt.

Bland taflorna i excellensens rum märkas en

Karl Xks-familjetafla i l^hrenstrahls stil samt

porträtt af Karl XI, Karl XII, Hedvig Sofia,

Ulrika I^leonora och Fredrik I. Hvardagsrum-
met i midtpartiet åt parksidan inrymmer en liten

vapensamling och i förstugan hänga ett par häst-

porträtt, »Tiger» och »Probersten », minnen från

den originelle .stallmästaren Gustaf Hårds tid

och försedda med sannolikt af honom fcirfattade

långa verser.

Till det rikhaltiga bibliotekets största dyrbar-

heter höra utom det intressanta gårdsarkivet en

minnesbok, som tillhört drottningarna Maria
Eleonoras och Kristinas hoffröken Agneta Gyl-
lenstierna

("f
1660-talet) och hvari en mängd be-

kanta personligheter skrifvit sentenser och namn-
teckningar såsom bl. a. de nyssnämnda drott-

ningarna, Magnus Gabriel De la Gardie och
Maria Eufrosina, Ebba Brahe (»Ebba braa, en

högt bedröfvad änkia»), Lorenz von der Linde
m. fl.

Hufvudbyggnaden omgifves af en park med
gamla präktiga träd och välvårdade blomster-

grupper, framför hufvudfasaden utbreder sig en

stor gård och innan man beträder denna pas-

serar man mellan ekonomibyggnader, stall, ladu-

gård m. m., de flesta uppförda under nuvarande

ägarens tid. — Ett stycke från gården invid

Hömbs kyrka ligga, ordnade på ömse sidor om
en löfträdsskuggad gata, tvänne räckor af trefliga

bostäder för godsets underhafvande, af hvilka

flera äro bebodda af familjer, hvilkas fäder i

generationer tjänat på Kaflås. Här ligger också

ett nytt skolhus, som af excellensen på hans

nyligen firade guldbröllopsdag öfverlämnats till

socknen.

Kaflås' jämte själfva gårdens största sevärdhet

är kalkbrottet, beläget i närheten af järnvägs-

stationen. Sedan det förutnämnda af Fredrik

L'lrik von bossen d. ä. anlagda alunbruket vid

midten af 1800-talet nedlagts, började man här

i stället att brvta och bränna kalkstenen, som

Målad tapet från 1700-'.alet i ett gästrum 2 tr. upp.
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.förekommer i ett mäktigt lager alldeles under dåna och den blå röken från ugnarna stiger mot

iordskorpan. Omedelbart under detta kalkstens- skyn, har man en stådig utsikt öfver bygden.

Gården sedd från hufvudbyggnaden. Defilé af Lifregementets husarer vid besök på Kaflås den 23 Sept. 1909.

lager ligger ett likaledes mäktigt lager af skiffer,

som nu användes till bränsle i de ugnar, hvari

kalken brännes, något som helt naturligt är af

största fördel för driften. Vid kalkbrottet syssel-

sättas för närvarande omkring i6o man och i

dess närhet har uppväxt en hel liten stad af

trefliga och prydliga arbetarbostäder. — Från
höjderna ofvanför kalkbrottet, där sprängskotten

Till Kaflås höra en mängd gårdar i Hömbs,
Hvarfs, Kungslena, Acklinga och Ljunghems

socknar.

Den sammanlagda arealen utgör cirka 3,000

hektar, hvaraf omkring 1,000 hektar åker och

600 hektar under eget bruk. Vid gården födas

omkring 70 hästar, 300 kor och 100 svin. Tax-

eringsvärdet är 571,200 kronor.



LECKO
OTTERSTAD SOCKEN, KÅLLANDS HÄRAD, SKARABOROS LÄN

Af axel L. romdahl

L äng-st ute på Kållandsö reser sig öfver

de grönskande markerna och öfver Vänerns

vida spegel en mäktig byggnad med h()ga

hvita murar och mörka spirkrönta tak. Redan
från fjärran gör den ett ovanhgt och sällsamt

intryck, röjer, att den bär på en månghundra-

årig tillvaros brokiga minnen. Det är Leckö

slott, den enda feodalborg inom våra landamären,

som trotsat tiden och de oblida skiftena. Väl

står det åldriga fästet sedan länge öde och företer

otaliga märken af förstörelse och ohägn. Men

icke dess mindre gör en vandring genom dess

tysta gårdar och tomma gemak ett intryck, som
förlänar lifvets värme åt häfdaböckernas dim-

miga gestalter och knappa ord.

Historien om slottet på Kållandsö börjar under

Folkungatiden, då skarabiskoparne höllo hof i

det fasta huset invid sjön. I deras hand för-

blef Leckö tills Gustaf Wasa reducerade det

till kronan och ställde det under höfvitsmän, af

hvilka särskildt är att nämna Svante Sture. Ar

1569 erhöll Ilogenskild Bielke Leckö såsom

Leckö slott från norr.

7
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friherreskap. Sedan denne såsom anhängare af

konung Sigismund förts i fängelse, erhöll hertig

Johan af Östergötland år 1600 det indragna

länet. Är 1 6 i 5 anslogs

detta som grefskap åt

riksmarsken Jakob De
la Gardie och öfvergick

efter dennes död 1652

till hans son Magnus
Gabriel De la Gardie.

Under honom hade

Leckö sitt sista skede

af glans och storhet.

Han afled 1686, men
redan tre år förut hade

Karl XI genomdrifvit

Leckös återbördande till

kronan.

En tid bortåt reside-

rade sedan kungliga

hauptmän på slottet, till

dess domänen år 1720
utarrenderades till riks-

rådet Carl Gustaf Dtic-

ker (f 1732). Arren-

datorer blefvo därefter

riksrådet Claes Ekeblad

till Stola, till 1752, riks-

rådet Carl Gustaf Tes-

sin (j 1770), riksrådet

Gustaf Adolf Hiärne

(t 1805). Är 1 8 10 er-

höll Karl Johan Adler-

creutz på femtio år Leckö kungsgård, som
därefter skulle kallas Sijkajocki. Efter dennes

död år 1 8
1
5 lämnades godset åt hans broder

öfversten Gustaf Magnus Ädlercreutz. Sedan har

Magnus Gabriel

Efter oljemålning af Dav

Leckö slott från öster.

det arrenderats af den sistnämndes måg grefve

Carl Rudenschöld, (f 1850), och dotterson öfver-

sten grefve Axel Rudenschöld, gift med Euphrosy-

ne Wennerberg. Slotts-

byggnaden är emeller-

tid undantagen arren-

det och står under sta-

tens omedelbara vård.

Vid ett studium af

Leckö slott har man
gifvetvis att utgå från

grundplanen. Anlägg-

ningens hufvudaxel går

i norr och söder. Ytterst

å södra sidan möter

man den gamla slotts-

grafven, som lät den

smala landtunga, hvar-

på fästet ligger, blifva

fullt omsluten af vatten.

Därpå följer en gård

med låga murar och

en hvälfd port, den s.

k. »Skansgården». Från

denna inträder man ge-

nom porthvalfvet i ett

kraftigt, utåt rundadt

men inåt slottet rakt be-

gränsadt torn, uti för-

borgen, en kvadratisk

gård omgifven af låga

längor i två våningar.

De yttre hörnen afslutas

af åttkantiga torn. Kommer så stora borggården,

innesluten af fyra oregelbundna längor med ett

fyrkantigt torn i de båda norra samt i det syd-

östra hörnet. På östra längans yttersida lägga

vi märke till ett fyrkantigt

tornlikt utsprång, som dock

ej når längre än till och med
den tredje af slottslängornas

fyra våningar. I öster vid öf-

vergången mellan förborgens

och stora borggårdens längor,

midt under sydöstra tornet

skjuter slottskyrkan ut som en

bred rektangel. Ännu återstår

köksbyggnaden längst i norr,

med två våningar och inne-

slutande köksborggården. När
har då allt detta tillkommit?

Huru förhåller det sig med
de skilda partiernas absoluta

och relativa ålder? Dessa frå-

gor kunna ej besvaras utan

De la Gardie.

id Beck på Gripsholm



LECKÖ

en grundlig- uppmätning och undersök-

ning, utan afknackning af putsen å ett

ilertal afgörande ställen. Onskvärdt är,

att ett sådant arbete ju förr dess hellre

måtte företagas, ty det är påtagligt, att

vi i Leckö) äga kvar vida omfångsrikare

rester af en medeltida anläggning än

man i allmänhet velat antaga. I det

följande kan endast gifvas en flyktig och

på antaganden grundad skildring, utförd

med hjälp af egen iakttagelse och till-

gängliga kiillor. Planen som helhet äger

en medeltida fortifikatorisk karaktär. Sär-

deles ålderdomligt ter sig förborgens

porttorn af gråsten, l-j l)lott dess fasta

murar med små öppningar ange, att vi

här stå inför ett medeltida befästnings-

torn, ribbhvalfvet med dess hål för ned-

släppande af sjudande vatten, smält bly och

dylikt på en instormande fiende och anordnin-

garna för jjortens tillbommande bekräfta, att

detta är fallet. Spisen i rummet ()fver port-

hvalfvet har väl icke endast tjänat för värman-

det af de nyss nämnda försvarsmedlen utan

' 1

j

Från biskopsrummen-.

också användts för att göra vinterkölden mindre

kännbar för krigsfolket. Af gråsten äro äfven

yttermurarne i förborgens bottenvåning, hvilken

möjligen kan vara samtidig med tornet. Sitt

nuvarande skick erhöll förborgen genom Magnus
Gabriel De la Gardie, hvilken lät anordna dess

tak såsom balustradförsedda altaner med tillträde

från södra slottslängan. Numera täckes för-

borg-släniran af vanliga sadeltak. Porttornet kan

icke någonsin ha varit borgens kärna, då det

ju afsåg att försvara inträdet till en anläggning,

hvilken vi bland annat på grund af läget måste

tänka oss vidlyftig nog, kanske af samma om-

fång som det nuvarande slottet. Från medel-

tiden härrör i alla händelser de nedre delarne

af stora borggårdens längor. I den östra af

dessa finnas ännu i behåll en del rum med
medeltida prägel, täckta af bjälktak eller tegel-

hvalf och försedda med spisar. A en dörr i

ett af »biskopsrummen» ser man biskop Brynolf

Gerlachsons vapen (f 1 505), hvilket dock knap-

past sitter på sin ursprungliga plats. Under ett

hvälfdt rum i sydöstra hörnet är borgens brunn

belä''en. De l)åda tornen längst i norr ha tyd-

p/a/; af Leckö slott. Brynolf Gerhu i:is vapen ti Cl! dörr i biskopsrummen-'
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ligen blifvit uppförda af Skarabiskoparna. Ännu
synas å deras yttermurar, högst uppe, skytte-

gluggar och dekorativa blindnischer, känneteck-

nande för slutet af medeltiden. A det nord-

östra tornets södra mur, alltså inåt nuvarande

vinden, finnas äfvenledes dylika nischer. Det är

därför alldeles felaktigt

att, som man i allmän-

het gjort, tillskrifva Mag-
nus Gabriel De la Gar-

die uppförandet af de

norra tornen. Huru höga
borggårdens längor un-

der medeltiden eller vid

dess slut ha varit, är

ännu icke bestämdt kon-

stateradt. En antydan

ger oss måhända ut-

språnget å östra bor-

gens yttersida. Det når,

som redan omtalats, en-

dast upp till och med
tredje våningen.

Afven köksflygeln med dess brunn och tunnel

ut till sjön är väl anlagd af biskoparne, som det

påstås af Brynolf Gerlachson. Dennes roll såsom
byggherre å Leckö antydes af ännu ett vapen
jämte bokstäfverna B, G. och formeln »Hielp
Maria» inhugget i en sten, nu inmurad i stora

Leckö slott från söder.

borggårdens nordöstra hörn. Tvifvelsutan har

I 500-talet e] gått spårlöst förbi i slottets bygg-

nadshistoria. Vi veta, att Hogenskild Bielke år

1573 företog en omfattande reparation af Leckö,

men dessvärre äro räkenskaperna för just detta

år förkomna. De följande årens räkenskaper

omtala blott mindre ut-

gifter för slottets under-

håll. Ar I 59 1, sedan

Leckö blifvit indraget

från den då i onåd

fallne Hogenskild Biel-

ke, synes slottet ha varit

ganska bristfälligt, hvar-

för fogden i Kinne och

Kållands härad hem-
ställde om dess istånd-

sättande. Johan III ville

dock ej kosta mer än

det nödvändigaste på
dess underhåll. Större

reparationer synes Ho-
genskild Bielke ha till-

ämnat 1596 och följande år. Dessa uppgifter

enligt F. Odberg: Anteckningar om riksrådet

Hogenskild Bielkes friherreskap Leckö 1571—
1599. Skara 1892. I brist på skrifdiga doku-
ment få vi nöja oss med
byggnaden själf kan lämna.

de upplysningar

I 500-talets spår

10
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Målade dörr- och fönstcromramningar till höger inne på gården.

visar sig" bestå i målning-ar kring" fönstren i

östra borggårdsflygelns nedre våning, erinrande

om de restaurerade dekorationerna i (iripsholms

inre borggård, samt rankor och l)eslagsornering

i porthvalfven. På grund af den bristfälliga kän-

nedom vi kunna hafva om stilförhållandena i

en aflägsen svensk landsända är det dock möjligt,

att vi få hänföra äfven dessa torftiga rester till

en senare period, början af Jacob De la (lardics

tid. Med denna inträder ett lifaktigt byggnads-

skede, hvars verk vi ännu äga möjlighet att

fastställa. Vi ha härvid att rådfråga August

Ilahrs arkivaliska undersökning" i I)oken Konst

och Konstnärer vid Magnus (iabriel DelaGardies

hof. Upsala 1905. Ar 16 19 höra vi i Leckö

räkenskaper talas om uppmurandet af »några

våningar» pä slottet. Att våning här betyder

en följd af rum, icke våning på höjden räknadt,

är ögonskenligt. Det är i be-

traktande af vår ringa kun

skap om hvad som förut fanns

icke lätt att vinna full klarhet

öfver hvad som nu bvggdes

till. Tydligt är emellertid, att

de nuvarande hufvudtrappor-

na belilgna i nordvästra, nord-

östra och sydvästra hörnen

af stora borggården, stigande

med raka halftrappor kring en

fyrkantig kärna och täckta af

horisontala tunnhvalf tillkom-

mit under början af 1600-

talet. Däraf blir äfven klart,

att den tredje våningen i slot-

tet, till hvilken trapporna utan

ändrinof i sin beskaffenhet

nå upp, funnits till under den-

na period, om nybyggd eller

af iildn^ datum. Däremot tor-

de den fjärde våningen icke ha blifvit uppförd
ft)rr än under Magnus Gabriel De la Gardies
tid. I sydvästra trappan blir skarfven mellan
två byggnadsskeden tydligt skönjbar. Emeller-
tid kunna ju mycket väl vissa delar af den öf-

versta våningen vara äldre än andra. Kamrarne
i de norra tornen måste sålunda ha funnits redan
i den medeltida anläggningen. De bevarade
handlingarnas byggnadsuppgifter äro nu mycket
svåra att i detalj följa. Uttrycken äro meren-
dels otydliga och vanskliga att till sin innebörd

bestämma. Hvad afses t. ex. med murmästa-
ren »på muren»? Andra förhållanden äro något
tydligare framställda. Så t. ex. då det med-
delas, att 540 pelare år 1625 blifvit svarfvade

och uppsatta kring förborgen och andra gårdar.

Ett karnap, som 1630 gjordes utanför muren,

kan möjligen identifieras med utbygget på östra

lilngans yttersida.

I så fall har karnapet förlorat det torn, hvar-

med det enligt räkenskaperna var utstyrdt. Och
utbygget på östra sidan kan godt ha hört till

det medeltida Leckö. Ar 1628 byggdes ett

torn »med tvenne bukar» öfver förborgens run-

del. Troligen är detta porttornets ännu kvar-

varande betäckning, då ju slottet icke härjats af

eld, och Magnus Gabriel De la Gardie väl saknat

anledning att göra en ombyggnad. Eormgif-

ningen lägger icke något hinder i vägen för

vårt antagande. Eör öfrigt är att märka, att

tornhufvens upphofsman jcnis Byggmästare ännu

l)å 1650-talet kvarstod i den grefliga tjänsten.

Att uppmärksamma är uppgiften, att en mäster

Gillius stenhuggare år 1619 utfört en portal.

Slotlsgården med loggian.

I I
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Leckö från nordost enligt Dahlbergs Suecia antiqua.

Vi hafva här tvänne stycken att välja mellan,

öfverensstämmande i sina profiler och säkert

samtidiga och härrörande från i6oo-talets tidi-

gare årtionden. Den ena, med pilastrar, rakt

bjälklag, beslagsornering och diamantrustik, läm-

nar tillträde till den sydvästra trappan. Den
andra, med pilastrar och musselkrön samt ett

synnerligen rått arbetad t svenskt riksvapen med
pfalzisk hjärtsköld, detta säkerligen anbragt under

Karl XI, omger portöppningen från förborgen

och in till stora borggården. Öfver den först-

nämnda portalen finnes äfven ett par af kalk-

sten huggna, för den äldre vasatiden karaktär-

ristiska fönsteromfattningar med triangulära krön.

För Magnus Gabriel De la Gardie blir efter

detta ej så synnerligen mycket af det yttre öfrigt.

Förborgen erhöll, som redan sagdt, under hans

tid sina våningslängor och sina åttkantiga hörn-

torn. Kyrkan och det däröfver byggda tornet

tillkommo äfvenså. Tornet ifråga kan betraktas,

Portal till sydvästra trappan. Yttre gårdsportalen.

I 2

Kyrkportalen.



och gjorde det redan vid tiden för dess byg-

gande, som ett konstruktivt vägstycke, hvilket

dock lyckligt trotsat århundradena. Byggherrens

afsikt var att uppföra ett motsvarande torn vid

det sydvästra hörnet, ett företag, som dock aldrig

kom till utförande. 1 .Suecia anti([ua et hodierna

se vi slottet återgifvct med detta projekterade

torn. Vidare äro att nämna tillbyggandet af

den fjärde våningen och försättandet af k()ks-

flygeln i det skick, hvari densamma ännu be-

finner sig (äfven här liksom vid förborgen torde

medeltida anläggningar ha förefunnits och ingått

i det nya). Samdiga dessa åtgärder bidrogo

till upprättandet af den symmetriska gestalt,

hvarom medeltiden vid sina borgbyggnader blott

föga bekymrade sig, medan renässansens och

barockens tidehvarf ansåg den som arkitekturens

»a och o». Detta syfte tjänade i viss mån

också den loggialiknande anordningen af stora

borggårdens fondparti. Med sina stora bågar

bildar denna ett välkommet sammanhållande

arkitektoniskt element bland de nakna murytorna.

Och dess nischer och vapentaflor af kalksten

med De la (lardies, Pfalz-Zweibriickens och

Svea rikes sköldar gifva ögat åtminstone några

fästepunkter. Ursprungligen stodo i nischerna,

enligt hvad som upplyses i en disputation af

Axelius i'et. Luth, Upsala 1734, de båda an-

tagligen af Dieussart utförda blystatyer af Jakob

och Magnus Gabriel De la Gardie, hvilka nu

befinna sig i deras grafkor i \'arnhem. Utom
dessa detaljer tillade Magnus Gabriel föga af

dekorativ karaktär i exteriören. Det enda an-

märkningsvärda är portalen till kyrkan, af kalk-

sten med > knorpel -ornament och afslutad med

Dörr öfverst i nordöstra tornet.
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Slottskvrkan.

några löfrankor, allt i svart limfärg mot den

hvita putsen.

Några rankor i samma stil återfinnas å en

dörr till nordöstra tornets öfversta kammare.

Denna dörr har två kvadratiska fyllningar. Så-

dana dörrar,

kännetecknan-

de för 1 6oo-ta-

lets förra hälft,

påträffas allt-

emellan i slot-

tets tredje vå-

ning men där-

emot ej i den

fjärde, där dör-

rarna alltige-

nom — att det

nyssnämnda
tornrummet ut-

gör ett undan-

tag är rätt för-

klarligt — äro

uppdelade i

småfyllningari

två rader bred-

vid hvarandra

enligt bruket

under århun-

dradets senare

del. Efter att

ha observerat

dessa ingalun-

da oviktiga

smådrag böra

vi företaga en

rundgång ge-

nom Magnus
Gabriels och

hans »förstin-

nas» vidlyftiga

och med bra-

skande brokig-

het utstyrda re-

sidens. Vi för-

bigå då för-

borgens oan-

senligarum för

betjäning och

»ämbetsmän»,

d. ä. handtver-
kunna hänföras till 1 500-talet, men sannolikast kare, och begifva oss in i kyrkan. Genom
är ändå dess ursprung ej äldre än början af en dunkel förstuga, under det grefliga herr-

Jakol) De la (jardies regemente. Samma skede skåpets fönsterförsedda läktare träda vi fram
tillhör en målad dekoration i sydvästra trap- mellan de dubbla raderna af höga bänkar med
pan med en herre i tidig 1 600-talskostym och tänkespråk och emblem i grisaille på dörrarna.

en nisch, hvari stått en bild. Efter denna öf-

verblick af borgens byggnadshistoria och det

yttres växlande gestaltning äro vi redo att stifta

bekantskap med dess inre. Att lämna en in-

gående skildring af alla salarna och gemaken å

Leckö, enligt

uppgift ej fär-

re än 248, där-

på är ej att

här tänka. Vi

få inskränka

oss att flyk-

tigt genom-

vandra de min-

nesrika slotts-

rummen och

endast dröja

vid det typiska

och särskildt

intresseväc-

kande. Det är

Magnus Ga-

briel De la

Gardie, som i

allt väsentligt

gifvit slottet

dess inredning

och å denna

tryckt sitt tide-

hvarfs stäm-

pel. Emellertid

gömmer dock

Leckö äfven i

sitt inre några

spår också af

äldre tider. Vi

ha redan upp-

märksammat
de medeltida

resterna. Från

I 500-talet

kvarstår knap-

past något. En
ckdörr med
vackert snideri

i nordöstra tor-

nets tredje vå-

ning har en

hållnintr som
skullegodt

Kämpasalen.
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Rummets utsmyckning är öfverflödande rik, om
också ej synnerligen gedigen. Mellan fönsterna

äro anbrakta oljetaflor, åskådliggörande trons

artiklar och i fönstersmygarna stå uti nischer

bilder af apostlarna; såvcäl taflor som bilder äro

enligt Ilahr och de gamla räkenskaperna be-

ställda af Johan Werner 1654. Midt å den
bortre kortväggen är altaret, prydt med en ståt-

lig uppsats i godt träsnideriarbete, hvari en gång
suttit innefatta-

de en mångfald

af små emalje-

rade silfver-

plattor (enligt

Luths anför-

da disputation).

Dessa skulle ha

varit ett krigs-

byte från Jakob
De la Gardies

ryska fälttåg.

Till vänster om
altaret är pre-

dikstolen, me-

dan den orgel,

som stått å dess

h()gra sida, nu

pryder Ulriks-

dals slottska-

])ell. Kyrkans
tak har formen af ett spegelhvalf af trä med
två plafonder, hvarå änglar metl språkband -

»(rloria in excclsis, in terra pax, in hominilus

beneplacitum» -
, samt i den stora kälen en

numera bortfallen målad dekoration på väf. Hela

rummet gör ett ödsligt och förhärjadt intryck.

Den tomma kedjan för ljuskronan verkar på
betraktaren som ett pessimistiskt utropstecken.

Samma böjelse för j)omp{)S prakt och samma
torftiga sätt att förverkliga denna återfinna vi

äfven i slottets salar och gemak.

T södra flygelns andra våning (d. v. s. en trajjpa

upp) ligger Kämpasalen så nämnd efter sina

bilder af folkvandringshöfdingar, Marcomannus,

Ciothus, Vandalus o. s. v. groft målade på muren.

Troligen var detta gallerilika rum ett slags dra-

bantsal. Tredje våningen är den egentliga parad-

våningen, tillika innehållande det grefliga parets

egna l)ostäder. S()dra flygeln ui)ptager bland

annat en matsal med oljemålad plafond, Ceres

och I^lora kcirande ett schäckigt spann, och en

spisel med grefvens och furstinnans vapen samt

inskription: »Con.scia mens recti famae menda-

cia ridet.» I detta rum skulle enligt Luth ha

funnits skulpterade porträtt af Karl X (iustaf

och hans gemål. I västra flygeln ligger rid-

darsalen, slottets största och rikast inredda rum.
Vid dess norra kortsida uppbära åtta joniska
kolonner en musikläktare. I nordvästra och
sydöstra hörnen stå huggstensspisar med vapen
och tänkespråk: »Conscienda virtuds satis amp-
lum theatrum» — »Virtutis sacramenta sunt bona
facere, mala pati.» Synnerligen betecknande för

beskaffenheten af inredningskonsten å Leckö är,

att spisarna äro

oljemålade i

imiterad sten-

färg, och att de-

ras dekoration

är dels verkligt

plastisk dels i

målningen här-

mad relieforne-

ring. Taket är

indeladt i rutor

med troféfyll-

ninoar i (rri-

saille och upp-

lifvas af små
nedhängande
barngenier af

trä bärande i

händerna kro-

Riddarsaicn. nor, svärd, se-

gerkransar o.

s. v. De ilro snidade af Johan Werner, som
jänuiil år 1654 försåg taket med en målad

utsmyckning, hvilkcn på 1 670-talet ersattes med
den nuvarande. \';lggarna j)ryddes fordom af

infällda oljemålningar skildrande episoder ur

trettioåriga kriget och af i)orträtt återgifvande

dragen af däri deltagande fältherrar. Dessa

bilder fl)'ttades på i82o talet till Karlberg. Ba-

taljmålningarna äro alla svaga handtverksar-

beten, medan några af j)orträtten röja en skick-

Uctulj af taket !. Riddarsalen.
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Spisel i riddarsalen.

ligare hand. De senare namngifvas alla af Luth

och äro samtliga svenska officerare. Dekora-

tionen fullstäncligades af ännu kvarsittande gri-

saillefyllningar med emblem och deviser. En
kostlig tysk vers lästes en-

ligt Luth å musikläktaren:

Unih dicse Schantzen

Thun wir itzt Tantzen:
Vor war'n \\ ir g'schlagcn

Das wir uns klagen;

Nun ist unscr Leyd
Vcrkchrt in Freud
Der Pass ist offen

Der Feind verloffen

Der war zu drusen

Ein Schlang im Busen
Wolt andre trotzen.

Jtzt inuss Er kotzcn

Was er gefrcssen

AVird nicht vcrgessen :

Viel Lcut verderbt

Sein Sach verkerl)t;

Und ist sein Pracht
Nun mehr veracht

Sein GValt ist bRid:

Das macht der Schwed
Der Ihn erschreckt

Und uns erweckt
Sein bleibt der Spott:

Das schafft uns Oott.

Versen illustrerades af en
bild visande segerjublet efter

en upphäfd belägring. Om riddarsalen eller

kungssalen voro ägnade minnet af trettioåriga

kriget, så förevigade i stället de i norra fly-

geln belägna »kejsar»- och »riks »-salarna (Luth)

den westfaliska freden, vid hvars åvägabringande

Magnus Gabriel De la Gardie tjänstgjort såsom

en af underhandlarna. I det ena rummets pla-

fond se vi Fredens och Rättens gudinnor kys-

sande hvarandra samt rundtorn de i kongressen

deltagande staternas vapensköldar. Och kring

väggarna sutto enligt Luth porträtt af alla un-

derhandlarna vid fredsverket. En sådan följd

återfinnes nu å Gripsholm. Möjligen har De
la Gardie ägt fler än en. Ty 1675 upptages

fredsrummets plafond i ett inventarium å Leckö,

och rummet får väl då förutsättas ordnadt. Men
fredsunderhandlarnes porträtt funnos ej blott på
1650-talet å Ekholmen utan äfven 1677 å Karl-

berg. Det kan då i alla händelser betviflas, att

serien å Leckö och den å Karlberg varit en

och samma. Det andra af de båda åsyftade

rummen innehöll porträtt af de tyska kejsare

och kejsarinnor, hvilka lefvat under trettioåriga

kriget, samt af de yppersta fältherrarna på ka-

tolska sidan, Tilly, Wallenstein, Pappenheim o. s.v.

Äfven dessa bilder torde lätteligen kunna upp-

letas i statens samlingar. De käjserliga konter-

fejen få vi väl identifiera med Frans Luyx ar-

beten å Gripsholm och Nationalmuseum, enligt

Olof Granberg tagna i Prag 1648. Taket i det-

samma smyckas än i dag med dubbelörnen och

dekoreras äfven för öfrigt i de habsburgska

färgerna. Ofver spisen tronar en målad Her-

Grefvinnans sängkammare.
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killes efter antik förebild, rysansvärd att skåda.

Tydligen ha de porträttföljder, som redan förut

ägdes af Magnus Gabriel, föranledt hela utstyr-

seln af dessa salar. Det är märkligt nog att

se, huru den greflige l)yggherren velat i trenne

monumentala rum — monumental här afseende

blott afsikten ej förmågan —• hugfästa minnet

af det världshistoriska drama, i hvars slutakt

han själf fick

spela en om
ock föga be-

tydande roll.

Anmärkas må,

att käjsarsalen

hade sin mot-

svarighet i

tvänne »fran-

söska» rum å

Magnus Ga-

briels slott Kä-

gleholm. I tred-

je våningen af

östra flygeln

ligger 1)1. a. fur-

stinnans säng-

kammare med
alkov och pla-

fondmålning

medVenusoch
genier af i\n-

ders Linorh. 1 lärintill i utbygget åt sjön är en

bönekammare med ytterst tarfliga religiösa tak-

målningar, hvarå sentenser på tyska såsom: »Herr

in deiner Wunden ll()le, Ruhe findet meineSeele*

(till en bild af Kristus och kvinnorna vid grafven).

I kyrktornet lågo grefvens egna rum. Förbin-

delsen mellan de olika bottnarna i denna flygel

uppehälles af en vindeltrappa. Öfversta vånin-

gen iir inredd på ungefär samma sätt som den

tredje, endast, om möjligt iinnu mindre gediget.

Bland rummen anteckna vi en audienssal, jakt-

salen med vilda djur, hjortar och lejon insling-

rade bland takets grå akanthusrankor mot grön

botten, musiksalen i sydöstra tornet med spegel-

hvalf och nischer i väggarna för bilder, för när-

varande helt naken och osmyckad. Dekorationen

består i så godt som alla de af Magnus Gabriel

De la Gardie iordningställda rummen af grof lim-

färgs- och oljemålning på väf och bräder i grisaille

eller färger mot grön, röd, blå o. s. v. botten.

Motiven utgöras af ornament, vapensk()ldar, sin-

nebilder, landskap, fältslag. Utförandet är ytterst

växlande, iln hårdt och nyktert, än bredt och

liffullt. Här och där inkommer någon bättre

plafond såsom

mare, ett försök i härmande af Correggios mjuka
tonighet och graciösa teckning. Målningen sträc-

ker sig endast till tak, dörrar, fönstersmygar
och paneler. Väggarna stå nu naket hvita men
voro i tiden klädda med gyllenläder, väfda tapeter

och annat tyg. Spisarna voro af flere olika

slag, målade och skulpterade praktspisar som de
i riddarsalen och matsalen, enkla landtligt sirade

huggstensom-

fattningarsom

i musiksalen

och underlig-

gande rum i

kyrktornet,slä-

ta och opryd-

da litet hvar-

städes i enk-

lare rum. Golf-

ven äro lagda

af korta plan-

kor, anbrakta

på snedden

mellan bjäl-

karna och ned-

filllda, så att

af dessa en-

dast smala

strimmor bli

Mauaien. Synliga. Fön-

stren ha ännu

på flere ställen sina gamla smårutor kvar.

Af Leckö lösa inredning är så godt som

intet i behåll på stället. Endast ett groft furu-

bord med gotiska former är att se i riddarsalen.

Redan genom reduktionen skingrades mycket,

och i början af 1 8oo-talet såldes återstoden be-

sinningslöst på auktion tillika med löstagbara

delar af den fasta inredningen. Inventarier från

i6.oo-talet lämna dock upplysning om möbler

och bohag. Särskildt intresse äger ett tafvelin-

Linghs i furstinnans sängkam- Detalj af taket i matsalen.
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Hogenskild Bielke.

Efter en oljemålning pi Sturefois.

Tak med kejserliga vapnet.

Spisel i ett rum i andra våningen,

sydöstra hörnet.

ventarium af 1 675,
behandladt af Olof

Granberg (Ny 111.

Tidning 1899),

som sökt identifie-

ra några af mål-

ningarna med än-

nu kända arbeten.

Med Magnus Ga-

briel De la Gardie

slutar Leckös stor-

hetstid. Karl XI

inskränkte sig till

att å slottets ytter-

sta port anbringa

sitt och kronans

bomärke, det krön-

ta C med årtalet

1687, betecknande

nog utfördt i trä,

icke sten, samt att

tillhålla den afhy-

sta stormannen att

till slottet återföra

de taflor bl. a. äf-

ven plafonder, hvil-

ka han velat rädda

undan. Så stod

slottet någorlunda

i ordentligt skick

och orördt, till dess

staten själf igång-

satte dess syste-

matiska plundring

på 1 820-talet, bort-

förde porträtt och

andra taflor och

lät allt, som kunde
rubbas, gå under
klubban till de läg-

sta pris. Icke dess

mindre hör Leckö
till vårt lands märk-
ligaste historiska

minnesmärken.

Nästan enastående

inom Sverige äro

de däri bevarade

resterna af den

medeltida biskops-

borgen. Och hvad
som återstår från

De la Gardiernas

dagar intresserar

oss ej blott personhistoriskt. Trots sitt ringa

estetiska värde måste det vara oss dyrbart såsom

ett rikt och växlande materiel till smakens historia

under storhetstiden. Vi se i alla dessa tarfliga

arbeten uttryck för huru de europeiska kultur-

strömningarna, den ena efter den andra, nådde

våra aflägsnaste landsorter, huru dagsmodet från

Tyskland, Nederländerna och Frankrike tedde

sig i en afkrok af Västergötland. Ett besök på
Leckö efterlämnar ej blott känslan af hvad den

gamla borgen mäktar att ge oss utan också en

tydlig förnimmelse af hvad den har rätt att

kräfva. Först en noggrann vetenskaplig under-

sökning af sin b3'ggnadshistoria. Därnäst ett

vidmakthållande af dess yttre och inre. Slutligen

— är det månne förmätet — ett återgifvande

och återuppsättande af de bortröfvade målnin-

garna. Där de nu finnas äro de dock af ojäm-

förligt mindre värde än om
delar i sina fordna helheter,

de fingo ingå som

Grottan.
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OFVA SOCKEN, KINNEFJERDINGS HÄRAD, SKARABORGS LÄN

Af AUGUST HAHR

Af Västergötlands många herresäten ha få Hgaste män, den om Sveriges andliga odling så

i så hög grad bevarat den prägel svunna högt förtjänte, fast i politiskt afseende mindre
tider gifvit deras karaktärsbyggnader som lycklige, men härför väl hårdt straffade grefve

Mariedal. Byggdt 1 666 af en af sin tids märk- Magnus Gabriel De la Gardie, visar oss Marie-

Maricdal enligt Dahlbergs Sitecia antiqua.
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dals slott så väl till det yttre som det inre ännu

prof på den betydande slottsbyggnadskonst, som

under i6oo-talets senare hälft utvecklade sig i

vårt land. Dess byggmästare var ingen annan

än Jean De la Vallce. Är 1888 genomgick det

visserligen en grundlig restaurering, men denna

lät endast det gamla och förfallna åter komma
till heders igen och inkräktade ej på byggna-

dens historiska karaktär. Den tvärtom accen-

tuerade dess medfödda förnäma och stilfulla håll-

ning. Mariedal har därför sin gifna plats i den

svenska byggnadskonstens historia.

Gården kallades fordom Södcrbo, hvilket namn

ännu kvarlefver i

» Sörbodalen » , den

fagra dalgång,

hvari Mariedalsån

framflyter. Enligt

en obevisad upp-

ofift skulle den un-

der medeltiden ha

tillhört Guddala

kloster. Klostret,

af hvilket inga läm-

ningar återstå,skall

ha legat mellan

Mariedal och Ofva

strax norr om går-

den belägna kyrka.

»Rika skördar

växa nu på det for-

na klostrets grund.

Blott en och annan

tegelsten, som träffar plogbillen, skvallrar ännu
understundom om platsen» — skrifver en anteck-

nare om denna gamla mystiska helgedom, hvars

existens dock aldrig blifvit uppvisad. Därpå skulle

Söderbo kommit i Skara-biskoparnes händer. Vid

reformationens genomförande indrogs det genom
Västerås recess till konungamakten. Genom byte

kom gården till slottslofven på Gullberg, Sven

Andersson Stålhandske, \\v\%.qX. 1562 bekräftades

af Erik XIV. Sonen Torsten Svensson Stålhand-

ske kallas i domböckerna herre »till Söderbo».
Sven Anderssons änka Brita Bengtsdotter sålde

emellertid gården till sin fränka Brita Posse

till Ekeby, som var gift med riksmarsken, guver-
nören öfver Södermanland, Nerike och Värm-
land, friherre Bengt Gabrielsson Oxenstierna ("j"

159 i) i dennes andra gifte. Från denne går god-
set till sonen friherre Bengt Bengtsson Oxenstierna,

den för sina vidsträckta färder i Europa och
Asien berömde »Resare-Bengt», död 1643 som
riksråd och generalguvernör öfver Lifland. Föl-

jande ägare blef genom sitt gifte med den före-

historiskt hänseende vinner något intresse

Grefvinnan Sophie Sparre,

född Sparre.

gåendes änka Margareta Brahe Axel Oxenstier-

nas son grefve Oxenstierna 1657), mest

bekant som, jämte Adler Salvius, Sveriges för-

nämste representant vid Westfaliska freden. Hans
änka fru Margareta Brahe sålde Söderbo till

assessorn i Göta Hofrätt Tord Bonde till Stens-

holmen, från hvilken det kort därpå genom köp

öfvergick till rikskansleren grefve Magmis Gabriel

De la Gardie, som efter sin gemål furstinnan

Maria Eufrosina kallade platsen Mariedal. Som
redan blifvit antydt, är det först med De la Gardie

som gården så väl i person- som byggnads-

Ox-

enstiernorna voro

helt säkert här al-

drig bosatta, och

gårdens manbygg-
nad var sannolikt

blott af trä. Såsom
ettgam malt krono-

gods indrogs Ma-
riedal af reduktio-

nen 1 68 I. Snart

därefter kom det

— förmodligen ge-

nom byte —• till

landshöfdingen i

Uppsala grefve

Axel Lillie, gift

med Maria Elisa-

beth Stenbock och

genom henne

bland annat ägare

af Lindholmen i Västergötland. P2fter hans död

1692 blef sonen, öfverstelöjtnant Axel Johan
Lillie, ägare, och med dennes dotter Hedvig

Katarina gå Mariedal och Lindholmen till hen-

nes man öfverstemarskalken grefve Älagnus Ju-
lius De la Gardie till Tullgarn m. m. Efter

mannens död 1741, flyttade änkan till Paris, där

hon öfvergick till katolicismen samt snart därpå

afled, år 1745. De nyssnämnda godsen ärfdes

då af dottern Eva, hvars man var den bekante

kanslipresidenten m. m. grefve Claes Ekeblad till

Stola (I I 771). Genom hans åo\Xer Hedvig Ka-
tarinas giftermål med öfverkammarherren grefve

Carl GustafPiper 1 808) kommo Stola, Marie-

dal och Lindholmen till den rika Piperska släk-

ten. Dessa ägendomar ärfdes efter grefvinnan

Pipers död 181 2 af sonen öfverstekammarjun-

karen grefve Gustaf Piper, gift med Jacquette

Elco)iora Du Rietz till Hedensberg. Grefvinnan

Piper dog redan 1816 och sörjdes djupt af sin

make, och hennes lik stod på Mariedal ända
till grefve Pipers död 1857, då det jämte man-

Grefve Gustaf Sparre.
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nens fördes till Engsö, det gamla Piperska fidei-

kommisset i Västmanland och nedsattes i familje-

grafven i Engsö kyrka. Genom dottern Hedvig

Eleonora Jacqueiic Piper till Hedensberg och

Mariedal fördes dessa ägendomar till hennes man
öfverstelöjtnanten grefve Hugo Haniilton (f 1876).

Af denne såldes dock Mariedal år 1868 till

Oscar Edv. Elliot, som i sin ordning 1883
försålde det till grefve Hans IVachiuicisler, af

hvilken nuvarande ägaren f. d. talmannen i För-

sta kammaren m. m. grefve Nils Gns/af Alex-

ander Sparre af Söfdeborg 1888 köpte ägen-

domen. Grefve Sparre, som sedan 1858 är gift

med sin kusin grefvinnan Sophie Sparre, har för-

stått att sätta ägendomen i högsta kultur. Slotts-

byggnadens restaurering har redan omtalats,

l^konomibyggnaderna äro till stor del nyupp-

förda. I'.n ära söker godsets nuvarande ägare,

som här numer njuter sitt otium efter en lång,

gagnande politisk verksamhet, i att på omsorgs-

fullt sätt vårda dess stora härliga furuskogar.

Af den gamla ekskogen, den forna hjorthagen,

som under svunna tider var ett af IVIariedals

berömda företräden, finnas ännu några få rester

i behåll.

Mästaren till det landtslott De la Gardie lät

uppföra på det af såväl ekskog som barrskog
omgifna Söderbo, var, som redan nämnts, den
ryktbare Jean De la Vallée, skaparen af Karlbergs
slott och Bondeska palatset (nuvarande Rådhuset
i Stockholm) samt fuUbordaren af Riddarhuset.

Den två våningar höga hufvudbyggnaden står

fullkomligt fri. Inga flygellängor framspringa

från densamma, omslutande en borggård, som t. ex.

vid Karlberg är fallet. De två mindre fria flyg-

larna, som finnas å Dahlbergs gravyr, tyckas varit

af trä och äro nu försvunna. A den fjärde sidan

ligga två paviljonger med kvadratisk plan och

breda gaflar. Mellan dem är inkörseln till den

fordom stenlagda gården. Själfva slottet bygg-

des af tegel och fick å sin främre fasad från

sockeln till taklisten genomgående doriska pilast-

rar af sandsten, och af samma material gjor-

des dörr- och fönsteromfattningarna samt de dra-

perier med fruktknippen, som anbragtes mellan

vånino^arnas båda fönsterrader. Träd^årdsfasa-

den saknar, sånär som på midtpartiet, en dylik

fördelning, men däremot icke sandstensdrape-

rierna. A hvardera långsidan upptages midten af

en af pilastrar uppburen gafvel. Hufvudporta-

1 1 III) I,

M

Slottets hiifviuifasad.
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len med sin omfattning af röd sandsten verkar

tämligen inklämd mellan midtpartiets mäktiga

pilastrar. På ömse sidor om portalen ses ett

halfrundt fönster, och samma __anordning åter-

vänder i den öfre våningen. Öfver portbågen

är en stentafla med De la Gardies och hans

gemåls vapensköldar uppsatt, och högst upp se

vi ett af guirlander omgifvet rundfönster. IJen

mot parken vettande frontonen å motsatta sidan

liknar den nu nämnda med undantag däraf, att

endast två genomgående pilastrar uppbära gaf-

velfältet. Det nuvarande taket är tämligen lågt

med fall åt alla fyra sidorna. Midt på detsamma

höjer sig ett litet torn, slutande i en lanternin.

Detta torn ombyggdes vid den senaste — af hof-

intendenten Gustaf Lindgren utförda — restaure-

ringen, med bibehållande af dess dåvarande yttre.

I Dahlbergs »Suecia» är taket för öfrigt mycket

högre och brantare. Men eljes är det i detalj

samma byggnad som möter oss å »Suecia»-bilden

och i verkligheten. Mellan det nuvarande Marie-

dal och i6oo-talets torde dock en väsentlig olik-

het existerat. På De la Gardies tid framträdde

möjligen slottets ytor i teglets naturliga färg, mot
hvilken sandstenspilastrarne och den öfriga rika

sandstensdekorationen gjorde en vacker effekt.

Vi kunna skönja det å »Suecia» -bilden. I våra

dagar är allt öfverdraget med hvit puts. Denna
hvitputsning stammar i sådant fall från 1700-

talet. Om också detta med tanke på det nämnda
århundradets passion för öfverkalkningar låter

förklara sig, förefaller det dock, som om äfven

denna tid bättre borde fattat betydelsen af

anbringandet å en tegelyta af pilastrar, draperier

och guirlander af sandsten. Det torde väl t. ex.

ej falla en modern arkitekt in att öfverkalka

Riddarhuset, som i detta hänseende så vmder-

bart räddat sig genom sekler. Och Riddarhusets

fasadanordning är det, som funnit en återklang

i Jean de la Vallées vackra Mariedal.* Dess

slottsbyggnad representerar en anspråkslösare,

men därför ej mindre konstnärlig typ än det

pompösare, tyngre Karlberg, som är ett intres-

sant prof på de la Vallées franska stilriktning i

palatsbyggnaden. Mariedal visar oss däremot,

huru konstnären tänkte sig en förnämare herr-

* En renhuggning af fasaderna skulle emellertid dragit med sig äfven

ombyggnad af taket och tornet från deras nuvarande l 700-tals form till den
mot tegelfasaden svarande höga idoo-tals formen och därmed ledt till rena

konstruktioner, hvarför väggarna, hvilkas hvita färg vackert kontrasterar

mot parkens grönska, lämnades i sitt på 1700-talet hvitputsade skick.

Trädgårdsfasaden
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gårdsbyggnad af måtdiga proportioner. Genom
denna nya byggnadstyp har han i ulveckhngs-

historiskt hänseende betydt bra mycket mer än

genom sina tunga, prunkande palats. Typen upp-

togs af I 700-talet, ehuru det då använda mate-

rialet oftare blef trä än sten.

Mariedals slottsbyggnad begynte uppföras

1666. Bland de här sysselsatta konsthandtver-

karnc finner man åtskilliga frän Leckö bekanta

namn, som t. ex. mälarne Johan Ilanimcr och

Anders Lino^li. Ledaren af byggnadsarbetet var

antagligen densamme som på det närbelägna

I löjentorp, nämligen Hans sten/iuffo^air.

Men icke blott slottets ) ttre arkitektur är af

intresse. Dess inre bevarar sedan 1600-talet en

mängd värdefulla stucktak af samma karaktär

som ännu finnas j)å Drottningholm eller Karl-

berg. Yi se naturligtvis nu dessa tak i restau-

reradt skick, enär tiden har farit rätt hårdt

fram med åtskilliga utaf dem, t. e.x. med det i

stora salongen i öfre våningen, hvilket före re-

staureringen 1888 var till hälften nedfallet. Det

är ännu ej konstatcradt, hvilka stuckatr)rcr här

varit verksamma, men man har all anledning

att antaga, att ett ])ar af De la Gardies vanliga

gipsmakare och bildhuggare äfven här lämnat

prof på sin konst, nämligen Henrik Liclitenbcig

och (jcoro Basclaqitc. Af den förre finnas ännu

åtskilliga gipsplafondcr på Karlbergs slott.

V.w t\ åarmad trappa i en vestibul i byggnadens

Stucktak i ett af slottsrummen.

centrum var en af de la Vallée mycket använd

komposition, äfven där utrymmet icke särskildt

lämpade sig för en dylik anordning, t. ex. vid

\'enngarns ännu bevarade slott. Vestibulen med
trappan till öfra våningen ändrades sannolikt sam-

tidigt med den yttre öfverputsningen på 1 700-

talet på så sätt, att den forna dubbelarmade trap-

pan utb\'ttes mot en enkel, mycket brant trappa

gående nästan från porten till öfra våningen utan

något plan. Denna fula och obekväma trappa

borttogs vid restaureringen och ersattes med den

nuvarande, då den forna dubbeltrappans konstruk-

tion ej kunde urskiljas, enär däraf upptagna ut-

rymme mot trädgårdssidan på i 700-talet lindrats

till ett kabinett.

Paviljongerna vid inkörsporten.
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Biblioteket.

Inkomna i vestibulen ha vi till höger gref-

vens tvenne dagligrutn, i hvilka genast ett par

kraftigt tilltagna takdekorationer möta oss, i

det yttre rummet (skrifrummet) lagersmyckade

bårder, bildande en fyrkant, omgifven af ym-
nighetshorn, i det inre rummet en rundel, om-
gifven af en lagerkrans, däromkring fyllningar

med palmkvistar. Till dessa rum stöter det lilla

»telefonrummet», där äfven stuckdekorationer

uppenbara sig, t. ex. fruktknippen i hörnen etc.

Från vestibulen inkommer man också direkt i

det rakt fram liggande biblioteket, som med
två fönster vetter åt trädgården. Väggarna äro

rundt om klädda med slutna bokskåp. Här
finnes bland annat en talrik samling porträtt

af förutvarande och nuvarande riksdagsmän

(fotografier). Här är äfven uppsatt ett porträtt

af grefve Sparres svärfader, den bekante excellen-

sen grefve Gustaf Adolf .Sparre, måladt 1872 af

Uno Troili. Taket karaktäriseras af en stor rekt-

angulär fyllning, omgifven af lagerguirlander

och en yppig kraftigt profilerad akantusranka.

Denna takdekoration är bland de bästa i slottet.

För att uppnå matsalen kunna vi nu gå igenom
det åt trädgården vettande blomsterrummet med
utgång åt denna. Taket i denna sal, som lika-

ledes vetter åt trädgårdssidan, har samma karak-

tär som bibliotekets. Här står bland annat ett

präktigt gammalt skåp från 1600-talet.

Nedre våningen upptages för öfrigt af en

del andra rum, gästrum m. m., samt af köket

jämte serveringsrum. Samtliga prydas af gamla
härliga stuckdekorationer från De la Gardies tid.

På denna tid låg likväl köksdepartementet icke

i hufvudbyggnaden, utan, som sed var, i en af

gårdens flyglar. En dylik obekväm anordning

Il

Stora salongen.
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har vid många slott och herresäten förefunnits

ända in i vår tid. Det nuvarande kökets tak

visar en sexkantig fyllning med utanför den-

samma anbragta fruktskålar och korslagda palm-

kvistar, omväxlande å sexkan-

tens sidor. I ett af giistrum-

men, ett hörnrum, finna vi ett

tak af cn annan typ: en kva-

dratisk fyllning med på mldten

utböjda sidor. I hörnen ha an-

bringats musslor, förenade med
draperien Ytterst utefter det

kvadratiska takets sidor löper

en lagerguirland. En liknande

dekoration träffar man äfven i

ett af den öfre väningens rum.

Gå vi så trappan upp till

öfre förstugan, som upplyses,

karaktäristiskt nog, af ett helt

och två halfva fönster, motsva-

rande portalen och de två halfva

fönstren i nedre våningen, in-

träda vi därifrån i stora sa-

longen, som har två fönster å

västra gafvelsidan och tre åt trädgården. Det är

det lilla slottets stora representationsgemak, och

det är därför förklarligt nog,'att den tidsstil,

hvari slottet dekorerats, här full-

tonigast klingar oss till mötes.

livad fr)rst takdekorationcn

angår visar den i midten en

stor rektanguliir f}'llning med
vindrufsguirland rundtom, men
takets stora utsträckning nöd-

vändigg()r äfven mindre fyllnin-

gar utefter lång- och kortsidorna,

å de f()rra rektanglar, å de se-

nare rundlar. Draperier, kors-

lagda palmkvistar, blomsterguir-

landcr m()ta oss å olika håll.

Unofefär hälften af denna deko-

rering är ny. Afven den stora

praktfulla spiseln är grundligt

restaurerad. På densamma ses

en pompös kartuschram med
Masfnus Gabriel De la (kirdies

och grefve (lustaf Sparres

monogram samt byggnadsåret

1 666 och restaureringsåret 1 888.

Framför en stor mussla håller

en »putto» en greflig krona. Omgifna af barock

Erik Axelson Sparre.

Af D. K. Khrenstrahl (sign. 1668).

möbel i 1850-talets stil, klädd med gulmönstradt
rödbrunt sidentyg. Midt på golfvet står en rund
divan. En gammal intressant konstmöbel är ett

svardackeradt s. k. kabinettskåp från 1 600-talets

midt med inläggningar af ett

slags olikfärgad sten (alabaster?),

hvars naturliga teckning afläg-

set erinrar om fantastiska berg-

landskap. En dylik på illusion

syftande inläggning af marmor,
alabaster och andra stenarter

var under 1600-talet mycket
vanlig. Här står äfven Sergels

bekanta byst (i gips) af öfver-

ståthållaren grefve Carl Sparre.

Af stort värde och intresse

är den rika samlingen af må-

lade Sparre-porträtt, hvilka, sam-

manbragta af grefve Gustaf

•Sparre, här blifvit uppsatta.

Elere ha ett stort konstvärde,

så t. ex. det af Ehrcnstralil ut-

förda porträttet af den bekante

diplomaten och krigaren grefve

Erik .Sparre af Sundby (f 1726), målad som barn

vid blott tre års ålder. Detta porträtt tillhör Ehren-

strahls koloristiska mästerstycken, innan ännu

schablonen och fabrikation hade

tagit allt för mycket öfverhand.

Det är signeradt »Herr Erik

Sparre 1668. D. Klöker». Men
Erik Sparre återfinna vi ännu

en gång. Denne lysande ädling,

som var en af vår dciende stor-

hetstids mest representativa män,

stod dels i sin ungdom som

militär, dels senare som ambas-

sadör i mycket lifliga person-

liga förbindelser med Frankrike,

Il varför det ej öfverraskar oss att

här finna honom vid mognare

år tolkad af en af det franska

barock måleriets berömdaste por-

trättister, Hyacinthc Rigaud.

Af obekanta mästare äro por-

trätten af hans båda fruar, gref-

vinnan Sofia Wrede och gref-

vinnan Kristina Beata Lillie.

Sannolikt har däremot hof-

målaren G. E. Schrödcr målat

porträtten af hans dotter Ulrica Lovisa och hans

snirklar, musslor, fruktknippen, sitta också här måg den ryktbare grefve Carl Gustaf Tessin.

de De la Gardicska och Pfak-Zweibriickenska Den grefliga ätten Sparre af Sundby utslock-

vapensköldarna. Salongens väggar äro målade nade på svärdssidan med grefve Erik Span-es

i brunrödl. Möbeln är en stoppad mahogny- son grefve Axel Wrede-Sparre (f
i77

Fältmarskalken Erik Axelson Sparre

II. Rigauds atelicr(?).
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ännu fortlefvande grefliga släkten Sparre af Söf-

deborg räknar däremot sin grefvevärdighet från

den tappre amiralen grefve Claes Sparre (j i 733),

hvars porträtt äfven finnes i samlingen, likaså

porträttet af dennes son, grefve Gustaf Sparres

farfars far, grefve Johan Sparre, general och

kommendant på Sveaborg och

känd som en af sin tids största

och skickligaste militärer. Denne

var gift med en dotter till hol-

ländske generalguvernören de

Cheuses i Surinam och fram-

lefde sina sista dagar på sin

ägendom Tosterup i Skåne, där

han dog 1791. Hans dotter

Sofia Lovisa Eleonora blef gift

med den berömde estetikern,

hjälten från Svensksund, gene-

ralamiralen grefve Karl August

Ehrensvärd. Härigenom kom
Tosterup till den Ehrensvärdska

släkten, som ännu i dag innehar

detsamma. Bland andra Sparre-

konterfej från olika tider må
ytterligare nämnas ett par från

Elireiistrahls atelier stammande
porträtt (från Salsta) af friherrar-

ne Karl Sparre och Ture Sparre,

hofmålaren David von Kraffts

porträtt af en af Karl XII:s krigs-

bussar, friherre Konrad Sparre,

känd för sina äfventyrliga resor

i Turkiet, Syrien och Falästina,

samt för sin ej obetydliga talang

som tecknare och målare, ett säkerligen af Per
Krafft d. ä. på 1770-talet utfördt porträtt af

sedermera landshöfdingen i Kristianstad friherre

Gabriel Sparre, slutligen äfven i 500-talsporträtt,

såsom af riksrådet Erik Sparre, halshuggen i

Linköping 1 600, och af hans hustru Ebba Brahe
samt ett intressant nederländskt porträtt af Sigis-

mund Johansson Sparre, måladt 1604.
Från salongen komma vi så in i ett par ka-

binett, äfven dekorerade med vackra gipstak,

varierande de motiv, vi redan känna. Frukt-
skålar, fruktknippen, blomrosetter, akantusrankor
etc. ingå förutom de obligatoriska lagerblad-

strängarna i dekorationen. Dessa rum äro äfven
gediget och elegant möblerade, bland annat med
möbler i empire, och smyckade med konstföre-
mål. Vi se bland annat taflor af Olof Söder-
mark, Hj. Mörner, Laurens, Troili (excellensen
Gustaf Bondes porträtt), några gamla holländare,
en stor tafla, framställande riksdagshuset, målad
af Alfred Bergström samt en gåfva af riksda-

Sigismund Johansson Sparre-

Nederländsk mästare omkring år 1600.

gens Första kammare till grefve Sparre år 1908.

På andra sidan vestibulen ligga likaledes en del

vackra, med stuckaturer rikt smyckade rum. I

ett hörnrum visar taket en inre kvadratisk fyll-

ning med utsvängningar å sidorna, däromkring:

i hörnen stora musslor, omgifna af palm- och

lagerkvistar, utefter sidorna rekt-

angulära fyllningar med kors-

lagda lagerkvistar. (Jmfr af-

bildn. å sid. 23). I ett af dessa

rum har t. o. m. en gammal
plafondmålning bibehållits från

1 600-talet. Inom en rundel skåda

vi nämligen »Phaetons fall», helt

säkert ett verk af De la Gardies

mycket anlitade plafondmålare

Nicolas Valleri, en af dessa fran-

ska konstutöfvare rikskansleren i

stor utsträckning använde vid de-

koreringen af sina många slotts-

byggnader.

Till serien af Sparre-porträtt

kunna vi slutligen nämna här

befintliga porträtt af grefve Spar-

res fader öfverstekammarjunka-

ren grefve Alexander Sparre

måladt af Karl Staff samt

två porträtt af grefven själf, det

ena utfördt af professor Axel

Jtmgstedt; det andra, en syn-

nerligen liffull tolkning, måladt

af en ung debutant, en fröken

Höglund.

Mariedals vackra omgifningar

kunna i en skildring som denna icke lämnas oan-

märkta. Redan i skildringens början nämnde vi

Mariedalsån, som flyter fram i den härliga, skog-

kransade Sörbodalen, märklig bland annat genom
sin oerhördt kraftiga vegetation. Den lilla ån

drifver under sitt lopp mot Vänern här och hvar

Möbelgrupp i öfre våningen
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kvarnar. Gå vi från gården åt ett annat håll,

genom den forna hjorthagen åt sydost, nå vi

inom kort den branta nordvästra

sluttningen af en långsträckt

sandås, å hvilken nåt^ra få km
längre åt öster Lundsbrunn lig-

ger. Branta trätrappor leda här

upp till en öppen plats, på trenne

sidor omgifven af barrskog, på
den fjärde med fri utsikt öfver

delsvis löfskogsklädda marker.

Platsen kallas Lustliusbacken.

Helt säkert lät redan Ala^rnus

Gabriel De la Gardie å den-

samma bygga ett litet lusthus,

såsom han alltid älskade göra i

den omedelbara närheten af sina

slott. Det började för öfrigt ingå

i den tidens byggnadsvanor, och

under 1 700-talet tilltog bruket

ännu mer. Att I.usthusbacken

under det sistnämnda århundra-

det varit en omtyckt utflyktsort,

därom vittna här resta minnesstenar till erinring

om viktigare familjetilldragelser. En af dessa

stenar bär följande inskription: Ar //^^2 cl. 24

LanJs IIöfdingen

01jcniäliiin<4 afjl

Sepf., dä General-Majoren och Svärds-Riddaren
Grej Axel Fersen nppä Mariedals sätesgärd ägfade

Fröken Hedvig Katarina De la

Gardie, restes denna sten af Svå-
gern Riks-Rådet Gref Claes Eke-
blad, som egde Grefvinnan Eva
De la Gardie till Husfru.

Från slottets lilla torn erbjuda
sig åt olika håll härliga vyer,

mot Sörbodalen och den maje-

stätiska furu.skogen utmed den-

samma, öfver hjorthagens lunder,

och mot norr — ej en kilometer

från gården — se vi Ofva kyrka
sticka upp sina hvita murar ur den
lummiga grönskan vid Mariedals-

åns sydvästra strand, och längst i

fjärran hvilar i ett blåaktigt töc-

ken på de väldiga terassform igt

uppstigande platåerna Kinnekul-

les branta skogklädda topp.

Mariedals säteri utgör omkring

6V1 mantal med en areal af ca

1,200 tunnland åker och ca 800 tunnland skog

samt är enligt i go8 års taxering uppskattadt till

337,000 kr.

Gabriel Sparre.

'cr Kraffl <1. :\.

Parti frän Maricdalsån med slottet i bakgrunden.
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STOLA
STRÖ SOCKEN, KALLANDS HÄRAD, SKARABORGS LAN

Af AXEUL. ROMDAHL

Stola är en af dessa ärevördiga"sätesgårdar,

hvilkas namn oupplösligt hänga samman med
åldriga, historiskt bekanta frälseätter. Då

vi höra det omtalas inställer sig genast tanken

på Ekebladsläkten, hvilken i trenne århundra-

den, från Anders Hansson på
Gustaf Vasas tid och till gu-

stavianen Claes Julius, ägde och

bebodde gården, samt efter

denna bar namnet »af Stola».

Före denna ätt uppvisar stället

en ägarelängd som går ända
bort till Simon Pedersson på
I loo-talet och sedermera på
1400-talet upptar medlemmar
af ätterna Ulf, Sparre och H alf-

måne. Efter Ekebladsfamiljen

har godset innehafts af öfverste-

kammarjunkaren grefve Gustaf

Piper
(f 1857) och dennes dot-

ter Louise, änka efter legations-

sekreteraren grefveJohan David
Hamilton.* År 1881 såldes

ägendomen afgrefvinnanLouise

Hamiltons sterbhus till ofods-

ägaren Carl Lindcivist, som innehade gården
till år 1908, då den genom köp öfvergick till

hans måg E. Artur V. Otterström.

Ägendomen består af i mantal säteri Stola,

I mantal frälse Strö Bengt Jons- eller Rättare-

gården, i/c, mantal rå och rör Strö Anders-Gun-

narsgården och

tillsammans 2->U

Kanslipresidenten G
Oljemålning

* Här reproducerade porträtt af förre ägare till Stola hafva benäget
ställts till red:s förfogande af Grcfvinnan Sophia Wachtmeister, f()dd

Mörner.

Ys mantal frälse Kanikerukan,

mantal, allt beläget i Strö soc-

ken af Kållands härad. Totalareal 500 hektar,

däraf åkern 160, skogs- och

ängsmark 326, byggnadstom-

ter, park och trädgård 14 hek-

tar. Taxeringsvärde 1 1 5,000

kronor.

Stola omgifves af lummiga
dungar och ängar med stora

ekar, som ovillkorligt komma
oss att tänka på den gamla
ägarsläktens namn. Vid en af

de alléer, hvilka föra upp till

hufvudbyggningen, stå uppresta

tvänne kalkstensfragment med
volutform, tydligen rester af ett

1600-talshus med svängda gaf-

lar. Det nuvarande corps de

logis å Stola förskrifver sig

från Karl XII:s dagar. Af sten

och hvitputsadt, i tvänne vånin-

gar och krönt af ett säteritak

med rödt tegel gör huset ett ansenligt och äre-

vördigt intryck. Taklisten af trä dekoreras med
akanthusblad i grof grisaillemålning. Framfasa-

dens portal markeras af landtligt formade ko-

lonner hvilka uppbära en liten altan. Öfver
köksingången å högra gafveln, framifrån räk-

nadt, läses å en inmurad häll af röd kalksten:

refve Claes Ekeblad.

af Scheffel?
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Anno I 7 13

den i4 junii

L.ades För-

sta Grund-

stenen På
detta Huus.

Gud som är

bästa wäck-

tare öfver

huus städer

och land

Han beware

detta liuus

för Eld och

Brann i Jesu

Nampn. B.

AI. Håkan
l^liander.

Därunder
i •> inbundna

bokstäfver»

byg-gherrskapets, riksrådet grefve Claes Ekeblads

och grefvinnan Hedvig l^keljlads, född Mörner,

initialer. Den landtlige arkitekten Håkan Elian-

Landsliöfdingen Grefve ClaesJulius Ekeblad-

Pastell af G. Lundberg.

der sträfvade

i det inre lika

litet som i

exteriören ef-

ter slottslik-

nande prakt

och ståtlig-

het. Planan-

ordningen är

vanligoch an-

språkslös

med rummen
lagda i tvän-

ne rader bred-

vid hvaran-

dra och en

enkeltrappa i

husets längd-

riktning.

Inrednin-
Grcfvinnan Brita Margareta Ekeblad, f. Horn.

Pastell af G. Lundberg.

gen från Karl

XII:s tid har i flertalet rum fått vika för en

omdaning i' rococosmak, men i stora salen en

trappa upp?finna vi den orörd, om än medfaren

1^1

^1

Hiifvudbyggnaden pä Stola.
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Grefvinnan Hedvig Katarina Piper,

född Ekeblad.

Oljenifilnitig af okiind miistare.

af tiden. Fönstren ha kvar sin gamla uppdel-

ning-, spisen å våiggen midt emot visar plumpa

karolinska former, medan väggarna täckas af

tapeter målade på väf med motiv ur landtlifvet

och med all säkerhet utförda af någon byggde-

konstnär, A ena kortväggen står ett fast skåp,

p-råmåladt

liksom panel

och dörrar.

Taket prydes

af en konst-

lös plafond.

Hela interiö-

ren talar om
kärf och all-

varlig anda,

om landt-

adelsman-

nens lust att

lefva efter sitt

stånd men ej

en smula där-

öfver. I de

bredvidlig-

gande rum-

men slår

stämningen af en lättare, mera epikureisk och

förfinad tidskultur oss till mötes. Några af rum-
men ha papperstapeter, endera med mönster

tryckt i blått mot hvit botten, eller enfärgadt

gröna, omramade af förgyllda lister. Ett rum
äger i behåll målade väftapeter med ett under

rococon ej ovanligt galler- eller rutverksmotiv,

ett annat har som öfverstyc-

ken »ostindiska» fågel taflor,

tryckta i färger på papper —
en importvara som det är in-

tressant se på detta sätt an-

vänd. Dyrlmrast och mest till-

talande är dock inredningen

i en salong med hvit boase-

ring, förgyllda lister och öf-

verstycken i blått med förhöj-

ning af guld, hvarpå knubbiga
genier symbolisera vetenskaper

och konster. Dessa dekorativa

målningar stå på höjden af

hvad som kunde presteras

inom landet. Utom väggbe-
klädnaderna äro att nämna
eldstäderna, rococokakelugnar
och i ett fall, i den sist be-

skrifna salongen, en spisman-
tel i sengustaviansk smak. Af
denna senare riktning finnes

spår också i bottenvåningen, där en alkov, i

nuvarande matsalen, har en väggutsmyckning på
väf med grotteskfyllningar. Sedan börjiin af

1 8oo-talet

har corps de

logis stått

obebodt och

under denna

tid åtskilligt

förfallit, men
har af nuva-

rande ägaren

blifvit delvis

restaureradt.

Af lösa före-

mål å Stola

förtjänar an-

tecknas ett

vackert gu-

stavianskt

bord, hvilket

tjänar som
fotställning

för en afgjut-

ning af Ser-

gels Faun.

Eljest har nutiden satt sin prägel på det gamla
husets möblering. Utanför dess murar under

parkens åldriga träd ser man ännu ett och annat

mosslupet minne af Ekebladarnes försköningslust.

Bakom byggnaden, i dess midtaxel, är anord-

nad en egendomlig halfrund terass, ursprung-

ligen omgifven af numera igenfyllda kanaler.

Grefve Carl Gustaf Piper.

Pastell af Forsslund.

Stora salen en trappa upp.
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Dörröfvcrstycke och väggdekoration.

Här och där höjer si^ ur gräset en sten fuU-

ristad med en lång inskription. A en före detta

stödjesten till en numera försvunnen jätteek,

hvilken ansågs hiirröra från 1 500-talet och ha
gifvit upi)hof till l^kebladsnamnet, läses denna
vers af justitiekansleren Feman:

Xiir y.v^ {är hundnul tiii ar

så gammal var och svåger,

at jag tycks fådl milt bancsär

och sett min sista (ia^cr,

Dörröfvcrstycke.

då stikklc mig cn hicipsam man,

(iin ]-"adcrs Fadcr-Fadcr,

på Stolila siclfver bciddc lian

har namn al Ekcblader.

Xu k(im?iicr Sonens Sone-Son

när stöden börjar stielpa,

och är därom ej mindre mon,

hvi han mig ock må hicipa;

så att ännu min gamla rygg

kan tid oeh åren packa,

mot kjökl och hetta vara trygg

och ej f<)r stormen bäcka.

$0^

Gammal terrass i trädgården.
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Dörröfverstycke. Matsalen.

Jag skall frambtära Ekeblad

til tacksamhet och offer

på Stohla lefve alltid glad

båd' Clas och Clas Christopher.

Versen citeras i Oscar Levertin: Från Gustaf

III:s dagar. En gustaviansk ädlings ungdoms-

historia (Claes Julius Ekeblad). »Clas» var riks-

rådet Claes Eke-

blad (född 1708,

I 1771), »Clas

Christopher» var

hans broder, född

I 7og,död som ge-

neralmajor 1769.

På en kalkhäll

framför hufvud-

byggnaden läser

man

:

»Anno I 748 Sol-

ståndsdagen eller

den I o Junii blef

medelst altitudi-

nes correspon-

dentes hvilka to-

gos med en astro-

nomisk quadrant

af tre fots radius middagslinien uppdragen wid
Stola och inhuggen i stentröskeln uti andra

Fru Clara Ottersiröm,

född Lindqvist.

wåningen i stenhuset, då ock Polens höjd af

Stola uttogs till 58 grader 36' och 34" samt
magnetens declination till 1 3 grader 4 5 minuter

wäster om nordstrecket af Petter Elviis Konglig

Wettenskaps Academiens Secreterare».

Stenen utgör ett betecknande exempel på det ny-

vaknade nit för naturvetenskapernas studium som
utmärkte frihets-

tiden och som är

ett af dess vackra-

ste och mest följd-

rika drag. Den
erinrar oss om
herrgårdarnas

roll i svunna tider

som härdar för

vett och själsod-

ling borta i fjärr-

belägna byggder.

Och på ' samma
sätt minner oss

Sergels vinsällt le-

ende faun därup-

pe i de rococo-

smyckade rum-

men därom, att

också de glada vetenskaperna, konsten och poesien

trifdes under sätesgårdarnas gästvänliga tak.

\1

Godsägaren

E. Artur V. Otterström.
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KOBERG
LAGMANSEREDS SOCKEN, BJERKE HÄRAD, ÄLFSBORGS LÄN

Ar GUSTAF UPMARK

I
västra \'ästergötland, vid norra ändan af den

långsträckta sjön Vandcryds-vattnet reser Ko-
ber^s slott sina höoa murar. Slottet ligger

nära sjöstranden på en höjd som sannolikt en

gång varit om icke helt kringfluten af sjön så

dock omgifven af träskmark och sänka ängar,

hvarigenom slottet

lättare kunde för-

svaras, ett läge som
under medeltiden

ansågs särskildt

lämpligt och väl

också var af be-

hofvet påkalladt.

I lufvudfasaderna

liuiJa mot norr och

söder och den höga
västgafveln vätter

mot sj()n.

Några ui>pgif-

ter om slottets

byggnadstid fin-

nas icke, men en

granskning af dess Friherrinnan Ingeborg Silfverseliiölii,

grundplan ger vid född von Hom.

handen att den väl-

diga byggnaden icke blifvit uppfcMxl med en

gång, utan flera gånger blifvit utvidgad och till-

byggd, sannolikt mot väster. Det synes icke

osannolikt att husets äldsta del, den ösdigaste,

kan härstamma från medeltiden, och denna äld-

sta byggnad har i så fall utgjort ett hvad planen

\';isl( rt/rillaiid. II.

och storleken angår karaktäristiskt medeltida »fast

hus» med kvadratisk grundplan af 12— 13 me-

ters sida.

Redan före den genomgripande restaurering,

som slottet undergick på 1890-talet, var det yttre

beröfvadt alla detaljer som, om de någonsin fun-

nits, kunnat gifva

någon anvisning

rörande byggnads-

tiden. Några äldre

afbildningar finnas

icke i behåll. —
Måhända skulle

dock en undersök-

,^1^ ning af murarna

^Plk under putsen kun-

^^^^ I
na bekräfta anta-

^l^p / gandet att bygg-
'^^^^ I nåden uppförts i

flera omgångar.

Möjligen har nå-

gon afsevärd del

af slottet byggts

under 1 500-talet,_

under den tid då

Koberg och det

närbelägna Gräfsnäs tillhörde vasakonungarnas

oroliga fränder af ätten Leijonhufvud. Att en

genomgripande förändring ägt rum under se-

nare delen af det karolinska tidehvarfvet synes

otvifvelaktigt, ithy att den ännu bevarade stora,

monumentala hufvudtrappan härstammar från

Friherre Otto Silfverschiöld.
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denna tid. Hela den mäktiga byggnaden, in-

beräknadt de små vid restaureringen tillkomna

tornen, som flankera norra fasaden, samt det

massiva, likaledes nybyggda midttornet, äro upp-

förda af gråsten från grunden till takfoten, en

omständighet som i och för sig och i afseende

på en dylik byggnad tyder på hög ålder,

senast 1 500-talet eller 1 600-talets början. Slot-

tet mäter i länofd mellan s^aflarna cirka 60

meter och i bredd cirka 1 3 meter. Hela bygg-

naden företer efter restaureringen i det yttre en

enhetlig prägel af imponerande karaktär; dess

stil kan närmast kallas >/\^asastil». Restaurerings-

arbetet, hvartill förslag voro uppgjorda redan

1892, men som afslutades först år 1898, leddes

af slottsarkitekten PVedrik Lilljekvist. För att

lifva intrycket af den långa, enformiga bygg-

naden uppfördes öfver dess midt efter mönster

Slottets södra fasad.
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Slottets Ih

Portalen på norra fasaden.

fasad.

från Vadstena slott ett massivt fyrsidigt torn af

samma bredd som själfva slottslängan och krönt

med cn svängd huf med hög lanternin och spira.

I nordöstra och nordvästra hörnen tillbyggdes

ett j)ar korta torn; hufvudgaflarnas rösten för-

sågos med rika renässansprofiler och i takfoten

åt norr sattes fem kupor med profilerade gaf-

vclkrön. På södra sidan uppfördes ett par gaf-

velprydda risaliter ä sidopartierna och i syd-

västra hörnet anbragtes ett litet hängtorn.

Mobergs slott före ombyggnaden.

Efter akvarell af F. L. von Dardel.
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Våningen I tr. upp.

I. Vcstibii!. — 2. Sal. — 3. Rum. — 4. Biblioteksrum. —
5. Skrifrjim. — 6. Bil/arJ. — 7. Sof- ocli Toilcttritm. — 8. Mat-

sal. — 9. Ilvantagsyiim. — 10. Salong. — II. Rum. — 12.

Burspråk.

Slottet har två våningar jämte jordvåning

och vind; fönstren i hufvudvåningen, en trappa

upp, äro försedda med små gafvelkrön i 1 500-

talets stil, och midt på nordfasaden befinner

sig hufvudportalen

med en ståtlig om-
fattning af hug-

gen sten, tvänne

hermpilastrar upp-

bärande ett kraf-

tigt listverk, hvarå

hvila tvänne kri-

garfigurer, som
flankera det med
portalen kombine-

rade midtfönstret

i första våningen.

Ofver portens

hvalfbåge är an-

bragt den nuva-

rande ägarens och

byggherrens, fri-

herre Otto Silfver-

schiölds vapen. —
Den södra fasaden

har i hufvudvånin-

gen ett stort af trä

byggdt karnap el-

ler burspråk, som
sträcker sig öfver

icke mindre än

fem fönster i midt-

partiet. Nedanför
denna fasad befin-

ner sig en hög
terrassmur med en

bred trappa i mid-

i

Nedra vestibulen.

ten och där nedom utbreder sig en vidsträckt

äng genomfluten af en kanal.

I slottets inre finnas bevarade en mängd före-

mål, som erinra om ägare i äldre tider och vi

skola därför innan vi inträda taga kännedom
om ägarelängden. — Den äldste kände ägaren

till Koberg var riddaren Erik Nipertz, som vid

midten af 1400-talet var konung Kristiern I:s

höfvidsman på Elfsborg och år 1412 bebodde

Kakelugn af blå och hvit fajans i

rokokostil (i salongen).

Väggbord af skiilptcradt och förgyldt trä i gustaviansk stil

(i salongen).
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Spegelbord och ostindiska vaser

(i hvanlagsnimnict).

Kolier<,^ slutet af 1400-talet iigdes Gräfs-

näs och Koljerg af herr ]\rik Karlsson (f 1491)

af \'asaätten, en brockn- till den myndige biskop

Kettil och kusin med (iustaf \'asas fader. Af

hans båda döttrar blef den yngre, l-^bba, gift

med riksmarsken och ståthållaren öfver \'äster-

götland lirik Abrahamson I .eijonhufvud (död i

Stockholms blodbad 1 520), hvilken ärfde Loholm,

som (iräfsnäs under 1500-talet kallades, och

Praktfat af siifvcr.

3

Koberg. Båda gårdarna öfvergingo till hans
son, Sten Eriksson Leijonhufvud

(f 1568), genom
systerns, Margareta Leijonhufvuds gifte besvåg-
rad med Gustaf Vasa. Gräfsnäs innehades efter

Sten Erikssons död af hans änka, den manhaf-
tiga grefvinnan Ebba Lilliehöök

(f 16 10). Ko-
berg tillföll måhända tämligen omedelbart deras

son Axel Leijonhufvud. Både han och hans
moder, som var dotter till den mot Gustaf Vasa
upproriske Måns Bryntesson Lilliehöök, lefde på
fientlig fot både med sina underhafvande och

med sina fränder på Sveriges tron och det före-

faller därför högst sannolikt att de ansett sig

behöfva fasta hus på sina gårdar i Västergöt-

land. Loholmen stormades och nedbrändes en

gång men återuppbyggdes under namn af Gräfs-

näs af »gref Ebba» och antagligen egnade hon
eller hennes son liknande omsorger åt Koberg.

Herr Axel Stensson dog i landsflykt på 1620-

talet och blef genom sina söner stamfader för

ätten Lewenhaupt. ILans västgötagods öfver-

gingo först till sonen Sten Axelsson Leijonhuf-

vud (y ung) och senare till dennes yngre broder,

grefve Johan Casimir Leijonhufvud (f 1634), som
skref sig herre till Gräfsnäs och Koberg. Arf-

skifte efter honom skall hafva ägt rum först 1652,

Burspråket med kinesisk porslinsservis.
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då Gräfsnäs tillföll den åildste sonen, under det

att Koberg ärfdes af den }'ngste, grefve Axel

Levvenhaupt (f 1669), hvars änka Maria Elisa-

beth von Manderscheid innehade Koberg till

sin död. Hennes
yngsta dotter,

Eva Lewenhaupt

(t I 732) gifte sig

år 1697 med
friherre Alexan-

der Falbitski (f

I 724), som ägde

Koberg. Efter

att i mera än

200 år hafva

gått i arf såldes

godset af Eva
Levvenhaupt ef-

ter mannens död
till landshöfdin-

gen Bengt Rib-

bing (+ 1 74 i),

som efter sitt

upphöjande i fri-

herrligt stånd, år

I 73 I, skref sig

friherre till Koberg. Hans änka, grefvinnan Ul-

rika Eleonora Piper, öfverlefde honom till år

I 754 och tre år senare eller 1757 sålde sterbhus-

delägarna Ko-
berg till direktö-

ren i Ostindiska

kompaniet Nic-

las Sahlgren (y

1776). Denne,

som var en af

sin tids dugli-

gaste affärsmän,

förvärfvade en

mycket stor för-

mögenhet. Han
var en stor pa-

triot och männi-

skovän och hans

namn är förbun-

det med det Sahl-

grenska sjukhu-

set i Göteborg,

barnhemmet på
ägendomen

Ostad i Väster-

gödand med flera stiftelser. Jämte Koberg in-

köpte han ägendomarna Hede i grannsocknen

godset Gåsevadholm i Halland och bildade af

dessa gods tvänne fideikommiss, det ena med
Koberg, det andra med Gåsevadholm som huf-

tillföll äldsta dottern, Anna
Sahl-

i 767)>

gross-

vudgård. Koberg
Alargareta

gren (t

gift med
handlaren Au-

Alströmer

1773) och ärf-

gust

Stora Mellby, Alfhem i Skepplanda socken, båda
i Västergötland, samt redan år 1754 det stora

(t

des af deras dot-

ter Anna Marga-

reta Alströmer ("j"

1792), som år

1782 gifte sig

med majoren fri-

herre Nils Silf-

verschiöld (död

1 8 1 3). Gåsevad-

holm gick till

Niclas Sahlgrens

yngre dotter, Sa-

ra Katarina Sahl-

gren (f 1 8 1 8)

Matsalen. och hennes man
friherre Claes Al-

strömer (t I 794), hvilka afledo barnlösa, hvarför

båda fideikommissen förenades i ätten Silfver-

schiölds ägo. Det stora godskomplexet har sedan

dess innehafts af

friherre Nils

August Silfver-

schiöld (t 1878),

hans andre son,

kabinettskam-

marherren fri-

herre Carl Otto

Silfverschiöld (j

1879), dennes

äldsta son i an-

dra giftet friherre

Gustaf Otto Nils

Silfverschiöld (f

1892) och, då

han afled ogift,

hans yngre bro-

der friherre Otto

Baltzar Arvid

Silfverschiöld,

den nuvarande

ägaren, som se-

dan 1896 är gift med Ingeborg von Horn.

Genom den förut nämnda hufvudportalen midt

på norra fasaden inträder man i en rymlig för-

stuga med tegelgolf, som jämte den monumen-

Vesiibulen, 2 tr. upp.
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tala dubbeltrappan sträcker sig öfver byggna- byråar och ett praktfullt väggbord af skulpteradt

dens hela bredd och delar slottet i två delar, och förgylldt trä i gustaviansk stil med skifva

den östra och den västra. Jordvåningen inne- af hvit marmor; en bakom detta bord placerad

spegel härstammar frän början

af 1 8oo-talet.

Under den Sahlgrenska tiden

håller i östra delen kök och

ekonomirum, i den västra källare

m. m., och från förstugan leder

under trapphuset en mindre port

ut till terrassen på södra sidan.

Trapporna, hvilka, liksom de kva-

dratiska vändplanen, täckas af

eleganta kry.sshvalf mellan mu-

rade pelare, leda upp genom de

båda hufvudvåningarna till stora

hallar af samma dimensioner som
förstugan, möl)leradc i 1 600-

talsstil. Östra delen af hufvud-

våningen innehåller (;n väldig sal,

som upptager slottets hela bredtl

och har tre och tre fönster åt

söder och norr; salen ilr försedd

med bjälktak och en ()pp('n spis,

men

NicUis Sahlgren.

]':isU'll :\f G. I-undbeif

kom till Koberg stora mängder
af kinesiskt porslin, en af det

ostindiska kompaniets förnämsta

importvaror, och en betydande

del häraf finnes ännu kvar på
slottet, numera tillhörande fidei-

kommisset. I såväl salongen som
i de öfriga rummen i första vå-

ningen stå flera par praktfulla

kolossal-vaser och -krukor, ett

stort antal smärre vaser, i salon-

gen ett tiotal dyrbara små kine-

siska statyetter af porslin och i

det ofvannämnda burspråket, i

hvilket man inträder från mat-

Nils Silfi'crs(lii()lJ.

är för öfrigt

tills vidare oinredd.

( )ster om denna sal,

i den del af slottet,

som möjligen är tUm

äldsta, ligga några

(jästruni. I)\lika

jilmte sofrum och

barnkammare be-

finna sig ;lf\cn två

trappor upp i ilenna

del af byggnaden,

alla modernt in-

redda.

Den egentliga bo-

stadsvåningen 1ig-

irer i l)\'>u'n:ulens

salen, stå på hyllor

utefter viiggarna en

ofantlig mängd fat

och tallrikar tillhö-

rande de serviser

af kinesiskt porslin

i blått och hvitt, som
finnes kvar sedan

den Sahlgrenska ti-

den. I salongen för-

varas äfven en syn-

nerligen intressant

bål af kinesiskt por-

slin, dekorerad med
en bild af ( iåsevad-

holm, sådant detta

såg ut på I 700-talet.

Anna Mari;aicUi Siljrcrscliiöld,

liKlcl AUnrmicr.

vä.stra del och är, hvad den fasta

inredningen angår, ordnad i sam

hand med slottets iståndsättnini.

pa 1890-talet. I lär befinna sig i

våningen en trappa ui)p utetter

S(Hlra fasaden matsal, In-ardags-

rum och salong samt åt norr

några smärre rum och i hörnet

mot nordviist sängkammare. —
Salongen prydes af en synner-

lig(>n elegant kakelugn af blå

och hvit fajans i rokokostil, som

förts till Koberg från (jåsevad-

holm, diir den sannolikt upjisatts

på Niclas Sahfurens tid. P>land

m()blerna 1

ett i)ar rikt

detta rum märkas

inlagda gustavianska
Nils August Silfrerschiöld.

Oljemålning af Tioili.

39

— l{tt motstycke till denna pjes

finnes på Övedskloster i Skåne,

en stor bål med vyer af Leckö

m. fl. slott efter kopparsticken i

Dahlbergs Suecia. — Om ostin-

diska kompaniet erinra också

trenne stora vikter af mässing

med handtag i rokokostil, märkta

med monogram med bokstäf-

verna S. O- I- C. = Svenska Ost-

Indiska Compagniet.

Bland dyrbarare lösöre på

Koberg må äfven nämnas några

föremål af silfver, ett praktfat af

ovanlig storlek och en skål med

lock, använd som dopskål inom

familjen Silfverschiöld, båda före-
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målen Augsburgerarbeten från slutet af 1600-

talet; vidare ett antal pjeser af svenskt rokoko-

silfver m. m. En sällsynt pjes är ett väggur

med foder af gjuten och ciselerad förgylld brons

i rokokostil, signe-

radt å taflan: »Lind-

quist, Stockholm».

Ett 30-tal por-

trätt, de allra flesta

familjeporträtt, pry-

da rummens väg-

gar. I matsalen

hänga några vackra

dylika dels i pastell

dels i olja, framstäl-

lande Niclas Sahl-

gren d. ä. och hans

hustru, hans båda

ofvannämnda dött-

rar Anna Marga-

reta och Sara Ka-

tarina och deras

män, hans dotter-

dotter, den rika arf-

tagerskan Anna Margareta Alströmer, som genom
sitt giftermål förde sin morfaders stora gods till

ätten Silfverschiöld. Vidare finnes här ett pastell-

porträtt af hennes man Nils Silfverschiöld, ett

vackert olje-

måladtporträtt

af dennes son

Nils August
Silfverschiöld,

utfördt af G.

U. Troili, samt

dessutom por-

trätt af åtskil-

liga andra

medlemmar af

släkterna Al-

strömer, Silf-

verschiöld och

med dem be-

fryndade släk-

ter. I salongen

hänga ett par

porträtt af A-
dolf Fredrik

och Lovisa Ul-

rika. Den nu-

varande slotts-

frun är en kunnig och intresserad samlare af

porträtt i kopparstick, och flera af rummen pry-
das af sådana.

I' rån trapprummet i öfre

Ett af biblioteksrummen.

vanmgen inträder

man i ett långt galleri beläget utmed norra fasa-

den, helt och hållet å båda sidor klädt med
bokhyllor i ek. På västra gafveln ligga här

tvänne biblioteksrum med fast hyllinredning i re-

nässansstil och full-

bordadt redan un-

der friherre G. O. N.

Silfverschiölds tid,

före 1 892. Här och

i en stor boksal som
inredts på vinden

ofvanför dessa rum
förvaras det beröm-
da Kobergs-biblio-

teket, bildadt och

gjordt till fideikom-

miss af den nyss

nämnde friherre G.

O. N. Silfverschiöld,

den nuvarande äga-

rens äldre broder.

Biblioteket vårdas af

en särskild bibliote-

karie, hr A. Zier-

vogel, och är i synnerhet framstående inom grup-

perna teologi, historia, topografi och resor, vit-

terhet och dramatik. — Den svenska teologiska

litteraturen från 1500-talet representeras af Gu-
staf Vasas bi-

bel, skrifter af

Olaus Petri,

Laurentius Pe-

tri, Laurentius

Andreae m. fl.,

Johannes Mag-
nus kyrkohi-

storia (fullstän-

dig), Joh. Ger-

sons Ars mo-
riendi, tryckt i

Uppsala 1 5 14,

Birgittas up-

penbarelser i

1492-års upp-

laga, en myc-
ket fullständig

samling Birgit-

talitteratur etc.

Inom grupper-

Gaiieriet. na historia och

fornkunskap
märkas Saxo Grammaticus (i 5 1 3), Johannes och
Olaus Magnus arbeten i flera upplagor, Rudbecks
Atlantica, Messenius, en mängd af de sällsynta

stridsskrifterna från slutet af 1 500- och början af
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i6oo-talen o. s. v. — Vitterhetsafdelningen är syn-

nerligen rikhaltig och rymmer också en mängd
rariteter som t. ex. Samuel Columbus Od^e sue-

ticae (1674), Lasse Lucidor Helicons Blomster

(1688) med det sällsynta B-arket, Olof Wexioni-

us Sinne-afvel

(1683) m. m.

m. m. Särskildt

märklig är

samlingen af

svensk drama-

tisk litteratur:

här finnes bl. a.

Tobiae Co-

ma^dia ( i 56 i

)

och Messenii

komedier.

Samlingen,

som torde va-

ra den fullstän-

digaste (Miskil-

da i sitt slag,

är ordnad efter

G. E, Klein-

ming: Sveri-

ges dramati-

ska litteratur.

— De l)äda

biblioteksrum-

men erbjuda

fK-ktsort bädc

Exteriör af stallh\\^!^nadcriia.

en behi

I
»a rikhaltiga

till-

och

hiin-

utoim irdciulii^t

grund af silt

intressanta innehall och pa gnmd af den

förande utsikten frän gafvchVinstren ()fver sjön

\'anderydsvattnet och dess skogklädda stränder.

I denna våning ligga dessutom slottsherrens

arb(»tsruni nKxl hemtreflig modern möblering,

biljardsal ni. fl. rum alla med inredning från

I 890-talet.

Från slottsfcinstren och ter-

rassen åt sekler har man en

vidstrilckt utsikt ()fver ängar

och fält samt ()fver den ut-

med sjöns östra strantl be-

lägna parken. I^konomibygg-

nadcr, ladugård, lador m. m.

ligga på något afstiind från

slottet i sydo-st, alla n\'bvgg-

da och i utmärkt skick. 1 sin

egenskap af f. d. kavalleri-

officer har den nuvarande

ägaren ägnat särskildt intresse åt stallet, en origi-

nell och praktiskt anordnad och inredd byggnad,
belägen invid entrén till den norra slottsgården

och uppförd efter ritningar af Fr. Lilljekvist.

l^Vamför norra fasaden ligga på lavetter tvänne

små bronska-

noner med ele-

gant ornerino-

af 1 600-tals

karaktär och

ätten Skyttes

vapen (95 cm
långa).

J3en del af fi-

deikommisset

som ligger i

'"in

cirka

I 1 ,000 hektar

däraf omkr.

2,500 hektar

under plog och

1,000 hektar

mossar. Taxe-

ringsvärde c:a

1,350,000 kr.

1 Hallands län

utgör fidei-

kommisset c:a

ICO

Älfsbor<rs

utgör

omkring i

Srenska Ost-Indiska Compagniet 1758.

.McinDi^niin å i"n på Kobcrg fiirvnnid inii^-^injj^N ila.

3,000 hektar, däraf under plog-

hektar, med ett taxeringsvärde af c:a 865,000 kr.

— l'pphärads station på järnvägen mellan Göte-

borg och Trollhättan (Falun— (iöteborg) ligger

på ett afstånd af omkring 8 kilometer från

Kobergs slott, och till SoUebrunn på bandelen

Göteborg- Tumleberg ilr afståndet omkring en

mil.

Det af Niclas Sahlgren upprättade fideikom-

missbrefvet innehåller den

bestämmelsen att, om arfsbe-

rättigade ättlingar en gång

skulle komma att saknas, fidei-

kom missen skola af Kungl.

Maj:t på lifstid förlänas: Gå-

sevadholm till en kommen-

dör och Koberg till en rid-

dare af Vasaorden, som tilli-

ka skall vara en för flit och

kunskap i landthushållningen

utmärkt person.
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STORA BJURUM
BJURUMS SOCKEN, GUDHEMS HÄRAD, SKARABORGS LÄN

Af NILS SJÖBERG

Då
man reser vägen från Falköping- mot

Skara, och passerat de få kvarlefvorna af

Gudhems gamla cistercienser nunnekloster

närmar man sig allt mer den vidsträckta men
grunda Hornborgasjöns vattenspegel och alldeles

vid dess södra hörn, vid Bjurums kyrka svänger

den långa allén

ner till Stora Bju-

rums ståtliga herr-

gård, belägen på
en af Bjurumsån
bildad holme.

Här, midt i en

af vattendrag och

sumpmarker upp-

fylld trakt, hade

tidigt under me-
deltiden förlas^ts

hufvudgården

Byurum, Biureem
— antagligen det

stiille där bäfrarna

finnas — för ett

vidsträckt egen-

domskomplex om-
fattande hela södra

och västra stranden af Hornborgasjön. Då man
först får veta något om den, innehades den af

den gamla västgötasläkt, som förde ett gums-
hufvud i vapnet — den s. k. Forsstenasläkten
är en gren däraf — i det att den på 1430-
talet beboddes af riddaren och riksrådet Karl

Fru Tyra Jönsson,

född Boström.

Ormsson, hvilken blef svärfar till konung Karl

VIII Knutsson, hvarföre också dennes dotter

Magdalena, gift med Ivar Axelsson (Thott), sedan

fick ärfva det. Hon öfverlät godset år 1491
till riddaren och riksrådet Hans Åkesson (Thott)

som var gift med hennes systerdotter Kristina

Eriksdotter (Gyl-

lenstierna), och

som säkerligen ef-

ter sin svärfar riks-

rådet Erik Eriks-

son (Gyllenstierna),

hvilken skref sig

till Bjurum, redan

innehade någon del

däraf. Efter Hans
Åkessons död 1493
bosatte sig hans

änka där och inne-

hade det ännu

1 504. Deras son,

den för sin tapper-

het och trohet be-

römde riddaren

Ake Hanson (f

I 5 I o) skref sig

till Bjurum, men bodde under sin

på Ettuk. Hans syster Karin bodde
sina tre män, först Anund Jönsson

1520), sedan riddaren, riksrådet och
amiralen Harald Knutsson (Soop) och till sist

(1536) med Olof Pedersson (Örnefot), som först

Godsägaren

Johan Alfred Jönsson.

visserligen

senare tid

där med
Ulfsax

(t



1 54 1 '>^cf adlad. att ernå detta, In arför-

utan hans hustru skulle förlorat sina arfvegods,

måste han likväl skänka konung Ciustaf I två

(gårdar, lian lefdc ännu i 559, då arfskifte efter

hustrun f()rrättades på I^jurum och då detta till-

föll soncMi i andra i^iftet, riddaren Ake Ilarald-

son Soop. Hans son, Johan lll:s hofmarskalk,

riksrådet lians Åkesson Soop, ärfde det vid

hans död, och lämnade det vid sin död 16 19

till sin son l^rik, den kände öfversten för \'äst-

göta rMtare, som 1632 doij^ barnlcis. Hans änka

Anna l'osse innehade nu nåi^cMi tid l^jurum,

som vid hennes frånfiille öfver^iek till man-

nens broder riksrådet friherre Mattias Soop; vid

hans tlr)d 1653 iirfdes det af sonen riksrådet

och generalguvernören Gustaf Soop, på sin tid

Sveriges rikaste man, och då denne 1679 afled

af dennes dotter Margareta, gift med öfverst-

löjtnantcn grefve Karl Otto Stenbock. Denne

som afled i6()7 öfverlefdcs af sin hustru till

1 71 5, och efter h(Mines död öfvergick det till

sonen major b".rik ]*"redrik Stenbock, som då var

i rysk fångenskaj), därifrån han först 1722 åter-

kom. Han gifte sig 1723 med Margareta Clerck,

och då han enligt samtida uppgifter var afvita,

synes det som om grefvinnan tagit makten, och

under henne blcf Bjuruiu medelpunkten för en

pietistisk rr)relse, som gick så långt som till

oscdliga utsväfningar och skändande af godsets

kyrkor. Sedan Erik Stenbock aflidit 1739 och

hans gemål 1743 utan att efterlämna några barn,

ärfdes egendomen af hans brorsdotter Margareta

Stenbock, gift med majoren Karl Georg Lillie,

vid hvilkens död 1782 den öfvergick till sonen

Brvnte Lillie. 13enne sålde 1807 fädernegården

till major Gustaf Soop (| 1832) hvars arfvingar

1836 i sin tur sålde den till brukspatron Sven

Fredrik Selander, som redan 1 839 åter försålde

den åt hofkamrerare P. J.
Forsselius. Denne

öfverlät 1857 Bjurum till ett konsortium på tre

personer, hvarur patron P.Jönsson 1869 utlöste

sina medintressenter. Md hans död 1892 öfver-

gick egendomen till den nuvarande ägaren Johan

Alfred Jönsson, gift med Tyra Boström.
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Gamla köket i källarvåningen.

Bjurum behöll länge ett högst ålderdomligt

utseende, något som framgår af en däröfver

bevarad karta »delinerat och affmätitt anno 1642

aff Johan Bothvedsson». På en slingrande väg

kom man fram till de på fasta landet liggande

ladugårdsbyggnaderna och öfver en bro till

själfva herrgårdsön där gården omslöts af fyra

— likväl ej hopbyggda hus, af hvilka fondhuset

och flyglarna tyckas varit lika stora. Inkörs-

porten till gården var tvärt igenom den främ-

sta byggningen. På vänstra sidan lågo humle-

gård och trädgård. Senare gjorde sig likväl

fodran på symmetri gällande. På Kristoffer Hjer-

pes karta från i 700 har på ön alla byggnader
utom hufvudbyggnaden slopats, ön själf har

genom kanalisering fått formen af en parallello-

gram och en lång rak allé leder ner till gården.

Då denna karta endast föreligger i en kopia

från 1785, torde det vara svårt med säkerhet

därifrån draga några data till gårdens byggnads-
historia, och om huruvida gårdens utseende från

1600-talet redan var ändradt före 1757. Detta

år vet man nämligen, att manbyggnaden efter

en svårare eldsvåda blef om- och påbyggd af

major Karl Georg Lillie.

Att grunden likväl är betydligt äldre visar

sig af det nu i källaren liggande äldsta köket

med sin öppna ugn från 1600-talet. Ritningarna

till ombyggnaden har säkerligen uppgjorts af

major Lillie själf, åtminstone var han en i arki-

tekturen väl förfaren man och lät sig af gran-

nar och vänner gärna användas vid deras ny-

byggnader och omändringar.

En ritning af Bjurum från tiden före den

sista restaurationen ger oss en förestäUning om
hur det efter ombyggnaden i midten af 1 700-

talet tog sig ut. En relativt låg tvåvåningsbygg-

nad med souterrängvåning och högt brutet tak.

Midtfronten och frontespis öfverst prydd med
en »romersk» byst — säkerligen densamma som
nu ingår i portalens dekoration, och som någon

elak människa har döpt till Margareta Stenbock.

En hög trappa för upp till kalkstensportalen,

som har dörröppningens öfre hörn svängda, ett

ansikte i slutstenen, öfver arkitraven volutor och

musselornament med Lillieska och Stenbockska

hjärtsköldarna och på densamma inskriften Coe-

lesti Gloria Luci Meo Summo Beatae — hvad
nu ristaren menat att denna oförståbara klassi-

Hufvudbyggnaden före 1870. Tiappan och portalen efter oml^yggnaden.
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ska sentens skulle betyda, är litet svårt att ut-

fundera, men kanske sä här: Ara vare det him-

melska ljuset, som åtnöjes dä jag gör mitt bästa.

Den plastiska utsmyckningen af byggnaden har

varit ännu större, därom vittna en del bevarade

fragment, bland annat en liggande sphinx.

Efter ritning och under ledning af öfverinten-

denten Helgo Zettervall undergick denna bygg-

ning 1870 en genomgripande restauration. Tak-

resningen sänktes, taket försägs med torn och

hörntoureller samt höga vindskupefönster, ytter-

väggarna fingo en rik dekoration, och mellan

två på baksidan nödvändiga stödjemurar blef

plats för två kolonnburna balkonger. Det inre

med soutcrrain, två våningar och rymlig vinds-

våning innehåller förutom vestibuler, kök etc.

26 rum, bland hvilka den stora »riddarsalen»

omkring 35 fot i kvadrat och med nio fönster.

Ön upptages utom af manbyggnaden af en

stor pä terrass uppb)'ggd gårdsplan kantad med
kanoner, en lummig park med svandammar och

en trädgård. l^Vån tornet har man en vidsträckt

utsikt öfvcr I lornborgasjcin och västgcHaslätten,

begränsad af Ijillingen, Mösseberg och Alleberg.

Stora Bjurum med underlydande omfattar

hela Märby och I långcrs socknar samt dessutom

tre mantal i Hornborga, tillsammans 17'Vii: man-

tal xwvxX cn areal af cirka 3,000 har, däraf cirka

1,500 har åker, riisten skog, bete och torfmos-

sar. Jorden brukas, förutom å hufvudgården i

sex utgårdar eller s. k. plattgårdar af 88 styc-

ken bönder och torpare. På godset med under-

lydande födas omkring 65 hästar, 365 nötkrea-

tur, 50 svin och 60 får. Torpen äro tillsam-

mans 88, hvilka innehafva cirka 500 har åker-

jord och i årligt arrende utgöra 7,762 mans-
och 916 kvinnodagsverken, lämna 255,500 st.

brännsletorf och 425 kilogram fisk. Å torpen

födas 22 hästar, 475 nötkreatur, omkring 300
svin och 200 får. Vid gärden finnas mejeri,

vid hvilket årligen tillverkas cirka i2,cco kilo-

gram cheddurost, samt bränneri med en medel-

tillverkning af 375,000 liter brännvin per år.

Taxeringsvärdet är 542,500 kronor.

Pä godset finnes en mängd fornlämningar,

särskildt märkvärdig är den s. k. Ekornavall

med sin samling af gänggrifter, och sädana mer
eller mindre förstörda förekomma på en mängd
j)latser. I kyrkligt afseende ha de två socknar,

Hånger och Mårby, hvaraf godset består blifvit

sammanslagna till en, Bjurums, hvars kyrka Karl

(ieorg Lillie uppbyggde vid infarten till Bjurums

allé, och är godsets ägare där {)atronus. I3e

gamla k}rkorna fingo sedan förfalla, och deras

ruiner finnas kvar. Särskildt märklig är Hånger
med sina grafstenar frän början af i 1 00-talet,

där kung Inge d. ä. u{)pgifvits varit begrafven

innan hans lik flvttades till Warnhcm.
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TORPA
LÄNGHEMS SOCKEN, KINDS HÄRAD, ÄLFSBORGS LÄN

Af AUGUST HAHR

Vid den sydliga spetsen af den långa smala,

af härliga skogklädda höjder omgifna sjön

Asunden ligger det historiskt ryktbara Torpa.

Ätraströmmens dalgång var i forna tider så väl en

kulturväg som en för fiender lämplig infallsstråt.

Den var alltså en nog så riskabel förbindelse-

led mellan det danska Halland och det svenska

Västergötland. Helt förklarligt var det därför,

Gamla slottet från sydost.
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som redan tidigt starka fästen här anlades. Kinna-

holm omtalas 1306, Opensten 1362— 66. Linder

Sten Sture d. ä:s tid byggdes i denna gräns-

trakt det äldre Torpa af häradshöfdingen i Kind
och lagmannen i 1'iohärad riksrådet Arvid Knuts-

son (Store). Byggnaden uppfördes vid den s. k.

Lillsjön, som fhter ut i ofvannämnda sjö, och

på en af grofva stenblock bildad bred rektangulär

platå samt omgafs af vatten på alla sidor. Ofver

den konstgjorda östra kanalen ledde en vind-

brygga. Nu mer är denna graf sedan länge

uttorkad, och sjön och strömmen mellan den och

Asunden ha sjunkit betydligt tillbaka, så att platån

nu mer ligger högt öfver vattenytan. Den forna

br\ ggan har ersatts af en jordvall. Det ursprung-

liga huset, som utg^r det nuvarandes norra hälft,

upptog en mycket bred rektangel, bildad på det

fordom vanliga sättet af ena sidan i en kvadrat

och dennas diagonal. Längden är omkring 18

meter, bredden omkring 1 3 meter. Huset hade

tre våningar. l{n ännu bevarad ingång finnes

på sjösidan. Den för oss in i en dyster källar-

vånincr. \'i komma först in i en mörk korridorO
(i å planen) till hiiger f)ch vänster omgifven af

tvänne stora rum, det ena (2) täckt med ett af

de ursprungliga ekbjälkarne buret triitak, det

andra (3) med ett tunnhvalf. Dessa rum voro
så sparsamt upplysta som möjligt, med endast
en ljusöppning hvardera. I östra ändan af kor-

ridoren, midt framför ingångsdörren leder en rak

trappa (4) upp till mellanvåningen (d. v. s. nu-

varande bottenvåningen), dit en i senare tid

upptagen ingång finnes på den andra långsidan.

Diirefter vidtager en i denna sidas mur in-

byggd trappa, som leder upp till tredje våningen
och utmynnar i en nisch (6). Men det finnes ännu
en uppgång från källarvåningen, nämligen från

det med tunnhvalf öfverslagna rummet. I västra

muren är en trappa inlagd (8) förande upp
till ett rektangulärt, med två väldiga korshvalf

öfvertäckt rum (9). Detta står ej i förbindelse

med det bredvidliggande, men väl med öfvervå-

ningen genom en trappa i muren (10). Denna an-

ordning har säkerligen sin grund i f()rsvarshänsyn.

Hade fienden beredt sig tillträde till huset genom
porten, stormade den naturligtvis vidare uppför

den inbjudande stora trappan midt framför. Hade
den äfven tilltvingat sig tillträde till salen ofvan-

fr)r, var gärdet därför icke uppgifvet. Den löpte

niimligen risk att här l)lifva innestängd, ty dels

var det ju ytterligt svårt att tränga upp genom
murtrai)pan till tredje våningens stora sal, dels
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Vapensten frän 1550.

kunde försvararne från det korshvälfda rummet
komma ned i bottenvåningen och falla angriparne

i ryggen. Dessa riskerade alltså att få strida

mot två fronter och se reträtten afskuren. Hela

denna anordning verkar därför som en listigt

utlagd fälla, på samma gång som den var en

sista utväg för besättningen. Det är alls icke

otroligt, att den verkligen kommit till använd-

ning, och att danskar och svenskar här en gång
mötts i de dunkla källarhvalfven i blodiga nappa-

tag. Vid den på i 500-talet inträffade ombygg-
naden af huset ha trossbottnarnes läge något

förändrats. I detta äldre Torpa-hus ha vi alltså

ännu tydligt bevarad en hufvudsakligen på ett

energiskt försvar beräknad medeltidsbyggnad.

Huru dess öfre afslutning varit, känna vi ej.

Utsprång ha funnits att döma af bärstenen å

norra gafveln.

Omkring 1550 undergår den sedan en bety-

dande utvidgning och modernisering. Huset för-

länges åt söder, så att det blir dubbelt så långt som
förut, får därtill ett trapptorn (i 2) å östra sidan. Af
planerna se vi, att murarna i den tillbyggda delen

äro ännu gröfre än i den äldre. Förklaringen

är väl helt enkelt den, att man ansåg fredens

?era ännu långt fjärran och måste vara beredd

på den nya tidens kraftigare eldvapen. För att

utrymmet i det inre ej skulle bli allt för trångt,

lät man tillbyggnadens östra långmur skjuta

fram öfver den äldre fasadlinien. Så godt sig

göra lät, fick tornet markera skillnaden. I detta

lades en trappa med breda hvilplan och sitt-

bänkar i fönsternischerna, ett intressant prof på
den nordiska renässansens trappanläggningar. En
motsvarighet finna vi t. ex. i Kalmar slott. I första

och andra våningen anordnades en tvärt öfver

huset löpande korridor ( 1
4 och i 5) med ingång till

rummen å båda sidor. De gamla trapporna i mu-
rarne behöllos, och en ny vindstrappa tillkom i

mellanvåningens nordöstra hörn ( 1 6). Af de stora

salarne i denna och öfversta våningen uppdelades

tvenne genom mellanväggar af trä i smärre rum.

Och i de öppna arkitektoniskt utsmyckade spis-

larna, i takens, panelernas, dörrarnas dekorationer

sökte sig renässansens i den karga Norden svår-

vunna formvärld delvis ännu bevarade uttryck.

I det yttre fick den nya byggnaden trappgaflar

och möjligen äfven ett mindre torn åt sjösidan,

om vi få tro Dahlbergs teckning i »Suecia».

Murarna torde äfven mycket tidigt ha rappats.

En skulpterad stentafla minner oss om denna

betydande restaurering af det aflägsna västgötska

herresätet. Den har fordom haft sin plats öfver

hufvudingången, som något senare fick sin nu-

varande omramning. Taflan är ett förträffligt

Torpa på 1670-talet. Enligt Dahlbergs Succia aniiqiia.
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Herrgårdsbyggningen efter en oljemålning frän IJoouiUl.

reiilissansarlxlc, krctiil af en i^afvcl, hvari årtalet

1550 är anhrai^t. A frisen därunder läsa \i:

(iitsfa/ Olson Fru raitla

Riddcr til lorf^a liriks Dotter

Gustaf Olsson Stenbock var sonson till riksrå-

det Arvid Knutsson och son till ( )lof Arvidsson,

som efter nir)dcrnesl;lkten ui)])taLi;'it Stcnl)ocks-

naninct. I lans hustru var dotter till den \-iil

Stockholms blodbad halshu_L;i;ne l^rik iVbrahams-

son l.eijonhufvud samt syster till drottnint^" Mar-

<j^areta Leijonhufvud.

Så inträffar i()2() (mi n\' restaurering. Troligen

triiffade den hufxaulsakli^en det inre. l^Vån den

tiden stammar portalen med sina klumpiga voluter.

I )(Minas vapciitafla ujjpK ser oss om, att den n\ a

förbilltrinii^-en var ett verk af (iustaf ]M'iksson

Stenbock och Beata Margareta Jirahe.

\\] många årtionden diirefter öfvergafs bygg-

naden som boningshus. IM 1670-talet, då den

Dahlbcrgska teckningen antagligen uppgjordes,

är den redan öfvergifven. Kn bekvämare bostad

af trä iir då upi)fc')rd i niirheten. Ar 1699 in-

reddes slutligen af grefvinnan Kristina Katarina

De la Ciardie i sfxlra delcMi af bottenvåningen

det iiiuiu i bruk v.u'ande slottskapellet, h\'ars

stora rundbägsfönster då upptogos. Samtidigt
förlorade huset troHgen sina gaflar och fick, som
en gammal å Torpa bevarad oljemålning från

omkring i 720 visar, hög takresning i två afsatser

med vertikal mellandel, samt fall åt fyra sidorna
r-tt s. k. »säteritak». Det nuvarande enkla låga
taket, äfven med fall åt fyra sidor, stammar, liksom
trapptornets lanternin, i hvilken kapellets klocka
hänger, från 1 800-talets början. Murarnes hvit-

putsning går säkerligen långt tillbaka. Redan
på I 500-talet voro de sannolikt rappade. Hvita
murar och röda tak var landtslottens genom-
gående typ på denna tid. Något större konst-

närligt intresse erbjuder nu visserligen ej det yttre.

1 )et inre uppenbarar däremot ännu många värde-

lulla detaljer af äldre tiders rumsinredningskonst.
( jöra vi ett l)esök i den åldrijra bortren, crå vi

öfver den forna vallgraf\'en och in genom tornets

ganska låga ingång (i 3),som i 620 fick en omram-
ning i form af en gafvel, med afsatserna fyllda

af högst klumpiga snirklar, hvilkas öfre sväng-

ning slutar i en spets. I 'ppsatstaflan bär den
Stenbockska och den Braheska vapenskölden
samt krönes öfverst af en liten gafvel med en

mustaschprydd maskaron.

Torntrappans karaktär känna vi redan. Kapel-

Yltre portalen från öxtra sidan. Från 1620.
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let (17) till vänster om korridoren har ännu kvar öfre del har varit prydd med målningar, nu totalt

sin o-amla barockinredning-. Dopfatet i den rikt borta, så när som på en liten rest öfver dörren

figurutsmyckade renässansdopfunten är dock ett till korridoren. Omfattningen till denna dörr,

konstminne från medeltiden. Det är af drifven liksom äfven själfva dörren med sina två fyll-

koppar med en framställning af

»Syndafallet». Ornamenten äro

sengotiska rankor. Fatet torde

stamma från den äldre nu för-

svunna kyrka, som en gång fun-

nits vid Torpa. Till höger om
förstugan ha vi det förut om-

nämnda rum (9), som täckes af

två mäktiga solidt konstruerade

korshvalf. I våningen en trappa

upp finna vi å nyo en på tvä-

ren lagd korridor (i 5). Till vän-

ster ligger en stor sal (18), for-

dom uppdelad i fyra smärre

rum. Märken efter träväijo-arna

se vi ännu i taket. Denna vå-

ning måste ha varit den Stenbockska familjens rummet i fyrkantiga och sexkantiga fält, i hvilka

hvardagsbostad under 1 500-talet. I den nuva- de senare nästan utplånade ornamenten målats,

rande salens fyra hörn ses spår efter eldstäder. Frän skärningspunkterna nedhänga svarfvade

Den höga träpanelen är likväl borta. Väggarnes tappar. A andra tak äro ribborna, liksom vid

Kapellet i iicdra våningen i slottets södra del. (Xr 17 å
i
lancn.)
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Dopfat af drifven icoppar.

ningar i rödt och gult, har dock

bevarats till våra dagar. Två

på postament hvilande toskan-

ska kolonner bära ett rakt bjälk-

lag, afslutadt uppåt af ett tand-

snitt och en mycket moderat

konsolgesims. Den nedre tredje-

delen af kolonnskaften prydes

af ett fint beslagsornament med
rankor. Äfven takmönstren i de

fordom här inredda gemaken
kunna vi studera. De visa sam-

ma grundtyp som vasataken på
Gripsholms eller Kalmar slott.

Genom påspikade ribbor upp-

delas t. ex. taket i det största



TORPA

Rum med korslivalf I ir. upp. ^Ni <) ä |il.iiun.;

naL^ra ( iripsholms-tak, ersatta af i målning;- imite-

rade lister. ( )rnamentiken utf^örcs af ett fint stili-

seradt löfverk, arabesker, rosetter, kartuscher, i

en af plafonderna ^^^roteskniönster samt små fi^air-

kompositioner. l aken äro nu mer i högst mise-

rabelt skick, fast man nog ännu så länge kan ur-

skilja mönster och färger. A fen förfallet skrider

raskt framåt. Midt emot på andra sidan korri-

doren träffa \ i riddarsalen (19), i hvilken, som vi

redan sett, tre i murarna inlagda trappor utmx nna

(vid 11,6 och 16). I lär fångas \ år uppmiirksam-

het dels af den nobla, klassiskt hållna spiseln med
dess fria toskanska kolonner dels af en sällsynt

praktfull d()rromramning. ParstilUda kolonner med
komposltakapitiil u[)pbära ett entablement, öfver

hvars fris bygelartade konsoler sträcka sig ned

från gesimsen. Kolonnernas nedre tredjedel pry-

des af beslagsornament. Uj)psatstaflans nedåt

iiik i iiniimcl Ull vtiiisU'! I Ir. upp i slottet.

(Nr 1 <S ,L plain-u.)

afsmalnande fjällbeklädda pilastrar med toskanska
kapitäl omrama två rektangulära fyllningar. Där-
efter ett entablement med konsoler samt öfverst

en trekantig gafvel.

Samdiga nu angifna detaljer äro med stor

skicklighet och elegans skulpterade. Det hela

är förträffligt proportioneradt och mönstret för-

nämt och måttfullt hållet. Här finnas inga excen-

triska öfverdrifter, som i den holländska renäs-

sansen under 1600-talets första decennier, dit

Ui)mark velat föra Torpa-dörrarne. jo, det är

sant — snirkelutsprången å ömse sidor om upp-
satstaflan. Men månne icke dessa grofva, ut-

sågade, ej skulpterade delar tillhöra den »förbätt-

ring , som på 1620-talet träffade Torpa slott,

och på hvilken den konstlösa portalen nu mer
är det mest talande exemplet? Den ståtliga

dörromfattningen i riddarsalen skiljer sig ej från

andra dylika i Nederländerna och TA skland under
I 500-talets senare hälft. Den är ett sirligt, vackert

renässansarbete, antagligen af någon tysk träsni-

dare. Taket, slutligen, är ett måladt bjälktak. Dess
dekoration med svulstiga rankor, blomkalkar,

fruktknippen, }-mnighetshorn, genier, bröstbilder

eller helfigurer i tidskostym hör ötvifvelaktigt

till 1 600-talets början.

( )fre våning(Mi bostår af två stora salru' utan

' ^ 7——
. ' n

Tak och dörr (vid 6) i Riddarsalen 1 tr. upp i slottet.

(\r 19 å planen.)
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Spiseln i Kungssalen 2 tr. upp i slottet. (Xr 21 å planen.

j

mellanliggande förstuga. Den norra (20) har for-

dom varit delad i fyra rum, den södra (2 i) är den

s. k. »kungssalen», som, äfven den, har några

sparsamma fragment af den forna prakten, så t. ex.

en spisel med fina pilaster- och konsolstöd samt

en präktig dörromramning af vmgefär samma
karaktär som den nyss beskrifna. Här äro dock

snirkelvoluterna verkligen utförda i relief i form

af ett bandornament samt betydligt moderata.

På takets brädpanel målades mot 1600-talets

Detalj af taket i Kungssalen 2 tr. upp i slottet.

(Nr 21 a planen.)

slut Olympens gudar och gudinnor mot hvit

botten. Samtliga dessa rester af den forna

rumsinredningen på Torpa befinna sig emeller-

tid i det sorgligaste förfall. Endast ett snabbt

ingripande torde kunna rädda dem från en full-

ständig förgängelse.

Sydost om det gamla af lindar och lönnar

omgifna slottet ligger Torpa nuvarande herr-

gårdsbyggnad, ett mycket stort tvåvånigt trähus,

brädbeslaget och. gulmåladt samt bestående af

ett midtparti och två framspringande flyglar.

Denna tämligen konstlösa byggnad invigdes 1807.

På dess plats låg fordom ett äldre något mindre

trähus, uppfördt under 1 600-talets senare hälft.

Det är högst sannolikt, att det ingår i det nu-

varande husets midtparti.

I nedre våningen finner man en mindre mat-

Dörr / Kungssalen 2 tr. upp i slottet.

(Nr 21 å planen.)
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Herrgärdsbyggningen från nordost. Till höger gamla slottet.

sal, tlilr vi trilffa nåi^ra i^amla porträtt o. a. I'".tt

särskildt intresse har den ()fv(;r riksrådet Knk
Gustafsson Stenbock (f 1 599) uppgjorda stam-

taflan. I )on är målad på väf under 1600-talets

förra hiUfl samt framställer i små figurer i)or-

Porträtt af cn tysk ojjkcr i Giislaf II Adolfs armé.

triitt af l\rik (iustafssons förfäder, de allra flesta

fantasibilder. Taflan är nyligen restaurerad af

fröknarna ^\'^debeck och Westling i Stockholm,

lut ungdomsporträtt af landshöfdingen Sj()blad

(t 1854), ett i)ar mycket lustiga konterfej af ett

])ar tvska officerare i Gustaf II Adolfs armé

m. m. upptaga äfven väggarne.

Mn dubbeltrappa ii')v upp till öfre våningen.

A trap])väggarne och i öfre förstugan sitta en

del gamla taflor. Konstvärdet är ganska ojämnt,

lut par konsthistoriskt värdefulla bilder vill jag

dock siirskildt fästa uppmärksamhet pä. Det

är två till sin karaktär öfverensstämmande taf-

lor, hvilka tvdligen måste stamma från en och

samma fr)r-Rubenska miistare, Otto \'enius, Mår-

ten de \'os eller någon med dem befr)-ndad

konstnär i slutet af i 500-talet. Alldeles påfallande

liv likheten med »Hagar och Ismael» på Hedens-

berg, hvilken tafla Olof r,ranl)erg upptager bland

de från Prag hemförda, men af drottning Kri-

stina vid hennes afresa i Sverige kvarlämnade

målningarna. Ar denna bild, såsom Granberg

antager, af Ilfarten de J os måste äfven de båda

Torpa-taflorna vara det, af hvilka den ena fram-

stilller »Susannas historia», medan den andra

har påskriften »Genesis 38:4» och höra också de

lill de från kejsar Rudolfs galleri stammande

taflorna. De torde nämligen vara identiska med

två af de tre den nyssnämnde mästaren till-

skri fna bilder, som Granberg i sin bok (sid.

121) om »Kejsar Rudolf II:s .konstkammare»

uppräknar bland de taflor drottningen icÅ'e fog

med s/<r till Italien, men dock nu äro försvunna.

Sitt gifna värde har naturligtvis den stora

utsiktstaflan öfver Torpa på 1720-talet. \A-n är
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Erik Gustafsson Stenbocks (f 1599) staintajla. Målning på väf från 1600-talets början.

tagen från Lillön. Den gamla borgen ligger

vid stranden omgifven af en terrassmur. Murarne
äro hvitrappade. Taket är ett högt och brant

rödt tegeltak i två afsatser (»säteritak»). Torn-

spiran har en lanternin. Strax bredvid se vi

det i skär färgton målade boningshuset.

Rummen i denna öfre våning ge oss vidare

den allra ypperligaste föreställning om gammal
svensk herrgårdsstil från i8oo-talets början och

midt. Se t. ex. på den stora salen, »Kungs-
salen», som den kallas, med sina hvitmålade

soffor och stolar i tidig empire i långa rader

utefter väggarne, sin murade kakelugn, det solida

skulpterade hamburgerskåpet etc. Väggarne äro

klädda med gamla porträtt, visserligen ofta af

tämligen ringa konstvärde. Men de flesta ha
funnits på Torpa sedan århundraden och höra
intimt ihop med stället och dess historia. De
ha prydt väggarne ofvan panelverket i det

gamla slottets dunkelt färgstämda gemak. Äf-

ven den f()rstnämnda stamtaflan torde där haft

sin plats. Bland de dyrbarare textila föremål,

som där likaledes måste ha funnits, nämner

Upmark* en i Statens historiska museum för-

varad liten väggbonad, framställande Kristus,

* Valda skrifter, sid. 193.

Torpa ejter en oljemålning från 1716.
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Uljcinälning på trä af Marlcii dc Vos.

efter sin u|)[).sl;iiulel.se uppenharaiule sig' för sin

moder. Den ;ir daterad 1554 oeh bär Sten-

bocks och Leijonhufvuds vapen. Den måste så-

ledes vara \;ifd för det förnäma par, som dä

residerade på Torpa.

y\tcrgå vi till porträtten i den stora salen,

finnas emellertid bland dem åtskilliga af värde.

Det mest intressanta är otvifvclaktigt ett porträtt

af drottning Katarina Stenbock, ett original från

I 600-talets

början drott-

ningen dog
I 6 2 I — och

fullt analogt

med helfigurs-

porträtten })å

Teleborg vid

\'äxir) och på
Kolck i I.iff-

land. \'år bild

är ett midje-

stycke, fram-

stilllande den

afbildade i

pälsbrämad

svart sam-

metsdriikt,

hvitt halskrås,

hvit luif\a

jilmte långa hvita bantl. Ansikte och händer

äro utomordentligt fint tecknade, sammet och

pälsbräm med verklig illusion ätergifna. Mästa-

ren måste ha varit en i Sverige verksam neder-

ländare omkring 1 600.

Porträtten af drottningens föräldrar verka fanti-

serade. Bättre är konterfejet af riksrådet och

lagmannen Erik Gustafsson Stenbock. Natur-

ligtvis träffa vi äfven (".ustaf \'asa och Margareta

Leijonhufvud.

I3essa jämte

andra konter-

fej torde stam-

ma från bör-

jan af 1600-

talet och be-

ställdes väl

sannolikt afdå-

varande äga-

ren till Torpa,

C Iustaf Eriks-

son Stenbock.

Bland senare

1 600-talspor-

trätt märkas

ett stort knä-

st^'cke, åter-

oifvande Gu-

Oljcmålning på trä af Mårten dc Vos.
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grefve Gustaf Otto Stenbock, hans hustru Brita

Horn samt en liten dotter, antagligen målade

af den föga betydande nederländaren Anselnins

van HiUef^ ett stort konterfej af Ehrcnstyahl

eller från dennes atelier af Gustaf Otto Sten-

bocks andra gemål, grefvinnan Kristina Katarina

De la Gardie, som på äldre dagar lät anordna

kapellet i det gamla slottet, slutligen ett ung-

domsporträtt af landshöfding C. G. Sjöblad, med
anteckning på baksidan: »Peint par Bränder

1737*- Sjöblad var gift med Beata Elisabeth

wStenbock, genom hvilken Torpa kom i hans

ågo.

I den på andra sidan förstugan liggande sa-

longen, som med fyra fönster vetter åt gården,

se vi gamla vackra möbler i rokoko och em-

pire, i hvitt och guld, gyllenlädersstolar från

1600-talet, en dyrbar rokokoklocka m. m., allt

bidragande till den prägel af gammal herrgård

och Tancien régime, som i så hög grad karak-

täriserar Torpa. Af porträtten fängsla oss i syn-

nerhet ett par stora knästycken, framställande

generallöjtnanten grefve Erik Stenbock samt hans

första hustru Johanna Eleonora De la Gardie

med sin lilla dotter i knäet. De äro ett par

äkta lifliga barockporträtt, antaghgen utförda i

England. —
Torpa har i århundraden varit ett Stenbocks-

gods. Det är den frejdade ättens stamgods.

Släkten anses ha sitt ursprung i den gamla medel-

tidsätten Store. Få vi tro Anreps »Svenska

* N. Sjöberg, Tre Slenbocksporlrätt. Personliist. lidskr. XII,

sid. 47— 48.

Kungssalen» i herrgårdsbyggningen.
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Kakelugn och skåp i 'Kungssalen» i herrgårdsbyggningen.

Adelns Ättartaflor» ägdes Torpa 14 14 a.f Arvid

Bjönisson (Store), häradshöfding i Kinds och

Åkerbo härader. Från denne gick det genom
sonen Knut Arvidsson till dennes son Arvid

Knutsson, riksråd och lagman i Tio härader,

från hvilken

det gamlaTor-

pa hus härrör-

de. Han var

gift med Anna
Gustafsdotter,

hvars fader

var riksrådet

och höfvids-

mannen

Älfsboro

staf

(af den gamla
Stenbocks-

släkten). So-

nen Olof Ar-

vidsson upp-

tog sitt mö-
dernevapen

(stenbocken)

och blef stam-

fader för den yngre Stenbocksätten. Med sin

hustru Karin Lake hade han sonen Gustaf Olofs-

son Stenbock, en af Gustaf Vasas pålidigaste vän-
ner. Hem vardt ju äfven hans svärfar. Riks-
råd, lagman, ståthållare i \'ästergödand, senare
ståthållare i Östergödand hörde han till de
stormän Erik XIV vid sin krönincr särskildt ville

pa

Gu-

Olofsson

Salongen i herrgårdsbyggningen.

utmärka och upphöjdes i friherrligt stånd. År
1569 blef han riksmarsk samt dog 1572. Hans
hustru var Brita Eriksdotter Leijonhufvud, dot-

ter af Erik Abrahamsson Leijonhufvud, som
ljöt döden i Stockholms blodbad. Herre till

rorpa vardt därpå sonen Erik Gustajsson Sten-

bock, riksråd 1568, generalissimus öfver krigs-

folket i Småland och Västergötland 1569, lag-

man i Västergötland 1570. Han enleverade på
1570-talet sin kusin Malin Sture och gifte sig

med henne, för hvilket tilltag han fängslades

och afsattes från sina ämbeten, men snart nog
återfick både dessa och friheten. \^arm anhän-

gare af konung Sigismunds sak blef han af her-

tig Karl år 1596, denna gång på allvar, beröf-

vad sina förtroendeposter. Han begaf sig då

till Danmark och dog där 1 59g.

Som ägare af Torpa i början af 1600-talet

ha vi redan funnit riksrådet och ståthållaren öfver

hela Västergötland Gustaf Eriksson Stenbock,

en son till den föregående. Han var den förste,

som skref sig Stenbock, var gift med Beata Mar-

garetha Brahe och dog 1629. Ar 1650 ägdes

gården af sonen den berömde fältmarskalken

grefve Gustaf Otto Stenbock (f 1685). Som krigare

och som administratör af de forna danska pro-

vinserna spelade denne, som bekant, en långt mer
betydande roll

än som riks-

amiral och

medlem af

Karl XI :s för-

myndarrege-

ring. Torpa,

som han sä-

kerligen fick

föga tid att

ägna sig åt,

gick vid hans

död till hans

änkegrefvinna

K)-istina Ka-
tarina De la

Gardic, syster

till rikskansle-

ren grefve

Magnus Ga-

briel. Efter

hennes död 1 704 tillföll Torpa sonen grefve

Erik Gustaf Stenbock, öfverkammarherre, engelsk

generallöjtnant. Denna, den store Magnus bro-

der, steg i svensk tjänst blott till öfverste för

ett dragonregemente. Han afled 1 706. Genom
hans dotters, Beata Elisabeth, giftermål med
landshöfdingen friherre Carl Georg Sjöblad, går
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^»•arden

godset slutligen ur Stenbockska familjens

I 1730 och 1745 års jordböcker står Sjö

som ägare.

Snart nog är dock den historiska

annan svensk stormannasläkts

händer. Landshöfding Sjöblads

dotter Charlotta Eleonora var

nämligen gift med amiralen gref-

ve Erik Arvid Sparrc a/ Sö/dc-

borg, som 1760 nämnes som
ägare. Torpa öfvergår sedan till

sonen öfversten grefve Clais Erik

Sf^arrc (f 1829), som bebodde

ägendomen och väsenUigt för-

ökade den. Från honom kom
den med en mängd underlydan-

de gårdar i Länghems och Dan-

nicke socknar till sonen grefve

Claes Erik Sparie. lifter dennes

död, 1842, innehades godset af

hans änka, född friherrinna Flem-

ming till 1854, då hon afled.

blad

1 en

Kammarherren

Grefve Erik Teodor Sparre

Därefter delades det, hvarvid bl. a. hufvudgården
tillföll sonen grefve Erik Teodor Sparre

(| 1907),
som på det mest nitiska sätt vårdat och förkofrat

den ej minst för sina väldiga skogsdomäner
värdefulla ägendomen. För när-

varande ägas Torpa och Höga-
gärde ännu oskiftade af grefve

Sparres döttrar med hans äfven-

ledes aflidna maka Ida Fredrika

Gadelli, grefvinnorna Charlotte,

Et>i)a och Marianne. Af de båda
sistnämnda är den förra gift med
ryttmästaren vid .Smålands hu-

sarer Storkenfeldt, den se-

nare änka efter grefve Joha)i Per
Ulffison Kalling, förre innehaf-

varen af Myrö fideikommiss i

Örebro län. Torpa säteri jämte

Ilaldarp, Torstensered och He-

den utgöra 1,522,11 hektar. Taxe-

ringsvärdet för Torpa är i 2 5,000

kronor.

Gamla slottet frän väster. Till hö-er skymtar herrgårdsbyggnaden.
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HOFSNÄS
LÄNGHEMS SOCKEN, KINDS HÄRAD, ÄLFSBORGS LAN

Af NILS SJÖBERG

Genom Atradalen gick en gammal härväg

från Halland upp i Götaland och gräns-

försvaret här tyckes hafva koncentrerat

sig kring sjön Asunden, att döma efter den mängd
af gamla befästa gårdar och skansar som här

förekomma. En af dessa gårdar

är Hofsnäs.

Söderifrån skjuter en lång land-

tunga upp i Asunden och på den-

nas smalaste del placerades det

medeltida slottet. Platsen var

synnerligen väl vald, näset är här

mycket smalt — den nuvarande
parken går på båda sidor ner

till sjön — och har en gång
varit ännu smalare, så att slottet

skyddade hela det bakomliggan-

de landet för fiender, som ej hade
några båtar. y\f detta medeltids-

hus kvarstodo ännu på 1 850-talet

murar, men de nedrefvos för att

lämna plats för den nuvarande
byggnaden, som då uppfördes på
den gamla subkonstruktionen, en

hög af sandsten murad under-

Grcfvinnan Marianne Sparre,

född Sparre.

Sedan det gamla slottet fått förfalla uppfördes

en ny manbyggnad af trä en hit söder därom
till höger om den nuvarande landsvägen. Den
användes nu som statstuga. Om tiden för dess

uppförande är svårt att yttra sig, då genom en

mängd ombyggnader den blifvit

så förändrad, att nästan intet af

det ursprungliga torde återstå.

Uppgiften att rummen varit kläd-

da med gyllenläder tyder på
1600-talet. Ett märkligt minne

innehåller likväl huset, visande

på ännu äldre tid och en prakt-

inredning-. Infattningen till den

dörr, som leder från förstugan

till drängkammaren består af två

kolonner på fyrkantiga baser,

nedre delen af skaftet är utskuret

i beslagsornament, den öfre är

refflad, ett rundt akantuskapitäl

har burit entablementet. Det hela

är nu hvitmåladt, men märken
efter äldre färger i blått och guld

finnas därunder. Samma kolon-

ner återfinna vi exempelvis i her
byggnad. En urtagning med profilerade hörn, tig Karls sängkammare på Gripsholm och kunna
där nu stora trappan leder upp har sin mot- således datera dem till 1570-talet. Osäkert torde
svårighet på Torpa och har säkerligen här lik- likväl vara, om dörrinfattningen sitter på sin ur-
som där^ varit fäste för vindbryggan, något som sprungliga plats, eller om den blifvit flyttad hit

tyder på ytterligare försvarsanordningar med från det äldre huset.
vall och graf. Den nuvarande byggnaden, hvilken som förut
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kopior af familje- och kungliga porträtt utförda
af ställets ägarinna. Salen har några goda ek-
kistor och skrin och en stor tennsamling som pry-
der väggarna. I öfre våningen träffa vi i salongen
åter af grefvinnan Sparre utförda kopior, det lilla

kal)inettet har en vacker möbel i sen rokoko.
(Jm Hofsnäs äldre historia känner man ej

så mycket. År 1488 var det sätesgård och
beboddes af väpnaren Jöns Nilsson. År 1526
skref sig Severin Kijl till gården. På 1600-
talet öfvergick den till släkten Stenbock. Det
ägdes af riksamiralen fiustaf Otto Stenbock, efter

hans död 1685 af hans änka Kristina Katarina
De la Gardie och efter hennes död 1 704 af

sonen öfvcrkammarherren och generallcljtnanten

J^rik Gustaf Stenbock. Hans dotter Beata l{lisa-

bet förde det till sin man öfveramiralen Karl
Georg Sjöblad och hans dotter Charlotta Eleo-

nora till sin man amiralen och presidenten Erik

Arvid Sparre af Söfdeborg. l{fter Charlotta ]{leo-

nora .Sjöblads död 1787 öfvergick Hofsnäs till

sonen öfverstc Klas Erik .Sparre, som dog 182g
och ärfdes af sin son majoren Klas Gustaf Sparre,

efter hvars död 1842 hans änka Augusta Wil-

helmina Eleming af Eiebelig innehade godset,

och sedan hon 1854 aflidit ärfdes det af sonen

grefve Sigge Alexis Sparre. Han dog år 1897
och hans änka grefvinnan Marianne Sparre född

Sparre är nu innehafvarinna däraf.

Hofsnäs, som utom hufvudgården i ' ,, mantal

har underlydande Kälkestad '/s, Länghem 3,

\'älabro ' och Ommesala '
., mantal, tillsam-

mans 5''| mantal, är taxerad f()r 106,000 kronor.

Hofsnäs sedt från landsvägen.
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Dörr i gaiula inanbyggningcn.

öfver Asunden åt både öster och

våningen

kommer man
förstugan

nämnts upp-

fördes på
1 850-taletär

en enkel två-

vånings-

l)yggnad

med altan,

och ligger

I)åden mans-

höga terra.ss

som bildas

af medeltids-

slottets sub-

konstruk-

tion, inbäd-

dadt i par-

kens iddriga

as[)ar och

med utsikt

väster, h^rän

klädd med vapen

till vänster in i ett

nedre

och jakttroféer

litet förrum, därifrån till kabinettet endast genom
en hvalfbågc skild från salongen. Midt framför

förstugan ligger matsalen och till höger ekono-

mirummen. \ aningcn en trappa upp består af

hall med altan, en stor salong, ett kabinett till

vänster om denna samt dessutom enskilda rum
och gästrum.

Rummen i nedre våning(,'n hafva alla en hög
boasering, i salongen hänga en mängd porträtt,

bland andra ett af Olof Arenius visande öfverstc

Gustaf Kutcnsparre (1685- 1740) samt goda



ÖNAFORS
VASSÄNDA SOCKEN, VANE HÄRAD, ÄLFSBORGS LAN

Af NILS SJÖBERG

På
södra spetsen af den ö som bildas af Göta

älfs förgrening vid utloppet ur Vänern lig-

ger Onafors herrgård. Uppfartsvägen går

än genom skog, än slingrar den sig i ekdungar
längs kanten af älfven, som här visar sig bred

och ståtlig, och öf-

ver hvilken man
från gårdsplanen

har en härlig ut-

sikt, begränsad till

vänster af \'arg-

öns fabriksskorste-

nar.

Hufvudbyggna-
den, ett ektimradt

och reveteradt två-

våningshus med
frontespis, pilaster-

indelning och ve-

randa, uppfördes

I 786, men den är

genom en restau-

ration i slutet af

1 800-talet helt

moderniserad. En
flygel till höger då man kommer upp på går-
den har fortfarande kvar en ålderdomligare prä-
gel. Det hela omgifves af en vidsträckt träd-

gård och park.

En stor hall upptar midten af undervåningen.
Den är panelad och dekorerad med en rikhaltig

tennsamling. Möbeln är engelsk af mahogny
från början af 1800-talet och återfinnes också

i de till vänster om hallen befintliga herrum-

Till vänster om hallen men åt husets bak-men.

Kapten Klas Ehrcngranat-

sida ligger matsalen, dekorerad med en synner-

ligen rik och full-

ständig servis af

blått och hvitt ost-

indiskt porslin.

Nedervånlngens

högra del uppta-

o"es af ekonomi-

rummen.
Från hallen för

en dubbeltrappa

upp till öfvervå-

ningen, där sa-

longen utgör huf-

vudrum met, utsökt

smakfullt inredd,

med sin vackra

gustavianska mö-

bel och andra fö-

remål från samma
tid. Så märka vi

de ovala spegellampetterna, en väggklocka sig-

nerad af Eric Wasberg och de utsökta höga kine-

siska vaserna. Bland porträtten finnas stamfadern

för ätten Ehrcngranat, major Aron Ehrengranat
(i 7 I 2— 1772), en god målning af J. H. Scheffel,

majorens son Carl Adam (1743— 1829), öfverst-

Fru Elma Ehrengranat

född Wendt.
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löjtnant vid Savolax regemente, signerad af Ul-
rika PVedrika Pasch, ovanligt friskt för att vara
af denna ofta något söt-

sliskiga konstnär. Den
romantiske miniat)'rmå-

laren Leonard Henrik

Roos af Hjelmsäter s} -

nes hafva varit god vän

i familjen, ty här för-

varas dels en skissbok,

där han ritat af flera

af dess medlemmar, och

dessutom miniatyrer

från ättens tredje gene-

ration, af öfversten U'n-

Västgöta-Dals regemen
te Axel Vilhelm ( i jHr)

— 1847) och hans fru

Charlotta Sofia Krull.

Till vänster om sa-

longen ligger ett stort

hvardagsrum, där man
märker ett skulpteradt

1 600-talsskåp, dekora-

tivt porslin och ak\a-

reller af modärna konst-

närer. Resten af öfver-

våningcn upptages af

privatrum, ett gästrum

miirkligt genom den stora sängen i empire, som
säges förfärdigad för Tlustaf I\' Adolf, då han

besökte orten.

Major Aron

01jei)iåliiiii<; -.if

Ehrcngranat.

I. II. Schcffel.

Förste kände ägare till Önafors eller Öna,
som det också i äldre tider kallades, var kam-

marherren hos drott-

ning Kristina Axel Tu-
reson Natt och Dag
(1621-^-1647). Hans
änka fru Elisabet Gyl-

lenhjelm — en dotter

till hertig Karl Filip

—

kallar nämligen 1652
< )na sin salige herres

och mans ärfdiga frälse.

Senare ägare af gården
\ oro öfverste Erik Slät-

te, som 1672 sålde den
till landshöfdingen i U-
leåborgs län Erik Åke-
son Soop, som vid sin

död 1674 lämnade den

till sonen kapten Åke
l"j'ikson Soop. Dennes
dotter Anna Katarina,

gift med major Karl

(lustaf h>ölich, sålde

iigendomen till direktö-

rc^n vid Trollhätte ka-

nalbyggnad Petter Pet-

terson Bagge (f 1 8 19)

som lämnade den till

sin son kaptenen vid arméns flotta Samuel Bagge.

Sedan denne .1814 drimknat under en storm på
\'eltern, bl(,'f landskamrcraren i \'änersborg Erik

Hufvudfasadcn-
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Hallen.

Norström äcjare och efter honom hans son bruks-

patron Johan Emanuel Norström. Vid hans död

1 88oöfvergick ägendomen till brukspatron August

Rudolf Ehrengranat och då denne 1900 afled

inköptes den af hans brorson den nuvarande

ägaren kapten Klas l^hrengranat, gift med Elma
W^Mldt.

•15©

Nlatsalen.

Onafors utgör mantal frälse och har en

areal på 200 har taxeradt till 213,000 kronor.

Det är tillgången på vattenkraft som är det för-

nämsta, ej landtbruket. Redan 1672 fanns här

tre sågkvarnar och tre mjölkvarnar, på midten

af 1800-talet fanns här manufakturinrättning be-

stående af smedja och ässja för en hjulstock

samt tre spikhamrar för särskild stock och ässja.

Nu finnes här valskvarn, som förmaler 200 säc-

kar om dygnet, ramsåg och smedja.

Öfverstlöjtnanten Carl Adam Ehrengranat.

Oljcmfllniiig af Ulrika Sclieffel.
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FÄSSBERGS SOCKEN, SÄFVEDALS HÄRAD, GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Af axel L. romdahl

lulast korta minuters \andrinLi' fran

1^^^ det modernt osköna industrisamhället Möln-

dal, genom spårväg och dubbla järnvägar

förenadt med Göteborg, för oss in i idvlh.Mi

och i det förflutna, i en omgifning från tjusar-

konungens tide-

hvarf mer enhet-

lig och stilren än

någonstädes an-

nars. John Hall

d. ä:s landtgård

eller sommarvilla

Gunnebo var i sin

genomf()rda an-

läggning och in-

redning, sin egen-

domliga och lycko-

samt åvägal)ragta

förening af stor-

ståtlig representa-

tion och bekväm
hemtrcfnad en af-

undad sällsynthet.

Stället hade inga

åldriga och lysan-

de anor — det var en uppkomling liksom sin

ägare, den cngelskfödde Göteborgsköpmannen,

hvilken köpt samman egendomen af några små

bondgårdar och på 1780-talet lät sitt nyantika

feeri stå upj) ur ekbackarna mellan Stensjön

VasloryriLlanil. III. 5

Friherre Carl S:son Sparre.

och Rådasjön. Jjländande men flyktig blef glan-

sen öfver det nya herresätet. Sophie Elkan har

i sin roman om unge John Hall ingående skildrat

de förhållanden, som resulterade i att Gunnebo
år 1833 af det Hallska konkursboet försåldes

till slaktarmästa-

ren Johan Carls-

son och hans hu

stru Marie Louise

i^ahlström för en

summa af 6,700

Riksdaler Banko.

Från dem gick

gården genom köp

år 1838 till herr

Johan Barclay för

16,666 Riksdaler

lianko. Dennes

måg herr James
Gibson vitlöste år

1 864 sin hustrus

medarfvingar efter

ett pris af 42,000

kronor och sålde

åter e^rendomen är

1870 till apotekaren Cavalli. Hos denna förblef

den till år 1888, då den för go,ooo kronor för-

såldes till herr Vilhelm Denninghoff. Sedan 1889

disponeras och bebos den vackra gården af fri-

herre Carl Sparre och hans maka Hilda Maria

Friherrinnan Hilda Sparre

född Denninghoff.
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Gunnebo, uppfarten, omkring 1800.

Denninghoff. Egendomens areal är 85 tunn-

land åker och 50 d tunnland skogsmark, taxe-

ringsvärdet 99,000 kronor.

Slaktaren Carlsson inledde ingen lysande period

i Gunnebo historia, och de följande ägarne in-

skränkte sin omvårdnad till det nödvändigaste.

Egentligen ha vi all anledning att vara glada,

att så varit, ty hade under 1850— 60-talet

försköningslust och nydaningsifver fått göra

sig kraftigt gällande, skulle sannolikt blott spar-

samma rester vittna om det gamla och vackra.

Nu hade det senare 1 800-talets pråligt oäkta

Göteborgska smak ej fått sätta en enda out-

plånlig fläck på det gustavianska landthemmet,

ännu kunde bosqueternas häckar klippas till rätta,

ännu kunde terrasserna ställas i stånd och rum-

men fyllas af ljus och gammaldags förfining.

Gunnebos nya åbor ha under ett par decennier
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Uppfarten 1911.

med kärlek och .glädje arbetat på denna för-

nyelse och det iir till en väsentlig grad deras

positiva förtjänst, att deras hem i denna dag

tyckes besökaren som ett kvargicuiit hörn af

Fancien regime, där man \äntar att möta herrar

och damer i dräkter frän förra sekelslutet, »å

Tanglaise», och pigor i stubb och nettelduks-

mössa, där allt har doften och stämningen af

det fordom, hvilket ahtid hägrar såsojn ett för-

loradt paradis för det släkte, som är.

Redan uppfarten öfverraskar med sin oför-

vanskade tidsprägel. I: Kn sista sväng och per-

s{)ektivet mot hufvudbyggnaden öppnar sig,

nederst »Karusellplatsen», där John Hall d. ä:s

ödmjuka klienter höllo med sina vagnar för att

fortsätta till fots uppför backen, så terrass efter

terrass längs » vägen med trappor, urnor och

regelbundna rabatter. Öfverst breder sig en be-

haglig gårdsplan och midt för denna på vänstra

sidan af uppfartsvägen bildar en hög stenmur

ii^lHIIiBi
Trädgårdssidan 1911-
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Gårdsplanen och terrassen.
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Stora salongen. Genom den öppna dörren synes förhallen.

krönt af romerska kejsarbyster gränsen mellan

den tuktade och den fria naturen. Hufvud-

byggnaden af trä i två våningar uppförd efter

ännu bevarade ritningar af stadsarkitekten C. V.

Carlberg, vänder åt uppfartsvägen en högtidlig

fasad med stora joniska kolonner (af trä) fram-

för ett indraget midtparti och åt trädgårdssidan

en lättare arkitektur med en midtrisalit, öfver

hvars stora bågfönster är infälld en blyrelief

med drufvoskördande genier. Väggarna äro för

öfrigt släta, klädda med liggande bräder och

hvitmålade. Taket, ursprungligen kopparbelagdt,

är numera klädt med grönmålad plåt. Till träd-

gårdsfasaden slöt sig en vidlyftig altan med
fritrappor af trä, nu för länge sedan rifven.

Byggnadens stil är en engelsk nyklassicism med
palladianska drag, särskildt i framfasaden, och

återfinnes ehuru knappast så utpräglad här och

där i Göteborg och dess närmaste omnejd. I

interiören fullföljas det yttres arkitektoniska pre-

tentioner. Bakom kolonnaden ligger en hel fil

af förrum, strängt dekorerade med masker och
girlander. Från en rundhall med statyer i

nischer inträder man i stora saloncren, som jrår

tvärs igenom huset i båda våningarna. Denna
är husets centrum och glanspunkt, enastående

ståtlig för en svensk köpmans sommarbostad.

Väggarna uppdelas af bågar och joniska pi-

lastrar. Hvardera långväggen har två dubbel-

dörrar, midten af den ena'- intages af en mar-

morspis

med spegel,

den andra af

ett motsva-

rande spe-

gelparti.

Mot träd-

gården öpp-

na sigf tre

glasdörrar.

Kortväggen

midt emot
har på si-

dorna om
ingångsdör-

ren ett par

bleka olje-

m ålade pan-

nåer med
Ceres och

Flora. Des-

sa äro den Detalj af plafonden i stora salongen.
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Kakelugnen i lualsolcn.

enda färcrutsmyckningen i det stora helhvita

rummet, som har en desto rikare plastisk deko-

ration i stuck och j^ips. Upphofsmannen till

denna är en italienare Frulli, af John Hall en-

gaj^erad, då han var på väg till ett slottsar-

bete för Katarina II. Den stora spegelplafon-

den smyckas af genier, dörrarna ha öfverstyc-

ken med sittande kvinnogestalter i rektangulära

nischer, allegoriscrande åkerbruket, boskapssköt-

seln, fisket och jakten — nätt opp de näringar,

hvaraf Gunnebos byggherre icke lefde — och

vid långsidornas ändar stå helfigurer af års-

tiderna. Hösten har påståtts vara af Sergel,

hvilket dock saknar all grund.

Till höger om stora salongen ligger matsalen,

ett måttligt stort rum med stuckdekoration å

väggfyllningarna. Ena långsidan har en ståtlig

kolonnugn flankerad af blyurnor, midtemot stod

ett sideboard, hvartill ritningen är bevarad. Bort-

om matsalen ekonomirum och nedgång till köket

i souterraiiien. Till vänster om stora salongen

ligger en salong med väggfälten prydda af stuck-

eirlander samt en utsökt vacker blekblå Marie-

bergskakelugn, liksom alla å Gunnebo enkom

ritad för platsen. Kommer så fru Halls förra

våning med den gemensamma sängkammaren,

ett kabinett och en boudoir. Sängkammarens
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Detalj af matsalen.

dekoration är snidad i trä, öfverstyckena visa

kuttrande dufvor. Mellan fönsterna en spegel-

fyllning, midt emot den förra sängplatsen. Ka-
binettet är ett litet aflångt rum med afsneddade

hörn. Boudoirens boiserie är efter de gamla
ritningarna skuret af friherre Sparre.

Vid motsatta gafveln befunno sig John Hall

d. ä:s egna rum nu använda som gästrum med
tillhörande skrifrum. I denna del af huset stiger

hufvudtrappan upp till öfvervåningen — en

mindre trappa finnes äfven invid fru Halls f. d.

rum. Öfvervåningen upptages af de Hallska

barnens f. d. rum samt gästrum. En liten för-

stuga vid den stora trappan har en smakfull

dekoration af målade lister och girlander å gul-

grå grund, nyligen framtagen i oskadadt skick

under flera lager af 1 8oo-talstapeter. Ett större

rum har en väggbeklädnad af gamla kinesiska

papperstapeter och samtliga rummen med något
undantag ha vackra fajanskakelugnar från i 700-
talet. En bostad som den skildrade erbjuder helt

visst de största möjligheter till att skapa ett stil-

fullt och förfinadt hem. Men det kan icke nekas
att den äfven ställer ovanligt stora kraf på dem
som skola fylla detta värf. Äfven om inred-

ningssmaken under slutet af i 700-talet närmar
sig modernt bostadsskick i några väsentliga

punkter finnas dock afsevärda afvikelser. Fram-

för allt gjorde sig en mera arkitektonisk bun-

denhet, en stelare och mera reserverad ande

gällande: möblerna måste rätta sig efter rummet,

efter spisar, speglar och väggfyllningar, efter

paneler och listverk. I en bostad möblerad

efter genomfördt 1 700-talsmanér skulle en nu-

tidsmänniska känna sig frusen, främmande och

illa tillfreds. A andra sidan måste det i möbler-

nas stil och beskaffenhet finnas den nödvändiga

öfverensstämmelsen med interiörens helhetshåll-

ning, liksom hela arrangemanget måste präglas

af konstnärlig hänsynsfullhet mot det gamla. A
Gunnebo har man i stort sett ovanligt lyckligt

undgått ytterligheterna museum och nybyggar-

hem. Huset är fylldt af vackra gamla möbler

från den gustavianska epoken. Valda kerami-

ska samlingar dekorera matsalen och kabinettet.

Bland annat finnes i det senare rummet en mängd
utsökta krämkoppar representerande ett stort an-

tal berömda fabriker. Bland de i öfverensstäm-

melse med inredningsstilen relativt få taflorna

observerar man i gula salongen friherre Sparres

manliga förfäder i rätt nedstigande led från och

med riksrådet och öfverståthållaren Axel Sparre

(f. 1620 f 1679), i kabinettet ett damporträtt

från rokokotiden »Madame la Baronne de Kraut
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Gula salongen (nr 6 å jilancn).

ägfcrninir i fransk

slottsträdgårdsstil, i af-

satser sänkande sig

mot bakgrunden,

klippta bos(|uethäckar

och regelbundna färg-

klara blomrabatter, till

sist ett halfrundt fon-

tänbäcken vaktadt af

antika marmorhermer.

Till vänster låg det

numera brunna ele-

tjant utsmyckade oran-

creriet, rundt om bre-

der sig en naturpark

med mjuka kullar och

stådiga träd, främ-

mande såväl som in-

hemska. Den antikhär-

mande idyll konsten

nat vid det inres xfirdiga gestaltning utan järn- skapat vid Gunnebo går öfver i ett verk-

väl sträckt sig till parken. Från fönstren i den ligt arkadien med betande får och vallande

stora salongen ser man ut öfver en liten an- barn.

née de Plåten», sig-

neradt »Madame Mat-

thieu pinxit Berlin

1756», ett miniatyr-

l)orträtt af Adolf l^"rc-

drik utfördt af N. La-

frensen d. ä., i bou-

doiren en gouache-

bild af Gunnebo, be-

tecknad J. F. Wein-
berg I 803. Den forna

sängkam maren invid

ula salongen br\ter

gagneligt i 700-

talsensemblen med en

hcmtreflig skrifrums-

i l)arock-

GUNMEBO

rätt

möblering

stil.

Pieteten

känslan ha

och stil-

ickc stan-

T

10.

. 10- J

_l
Xcdrc våningen.

I. litilundan. — 2. Förstuga. — 3. Boudoir. — 4. Kabinettet.

— 5. Skrifru in. — 6. Gula salongen. — 7. Stora salongen. —
S. Malsateu. — 9. Forstuga. — 10, II. Gästrum.
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RYFORS
NYKYRKE SOCKEN, VARTOFTA HÄRAD, SKARABORGS LAN

Af WALDEMAR SWAHN

På
1740-talet fann man »åtskillige järn-

malmer» i Vartofta härad dels i det s. k.

järnberget i Habo socken och dels sjö-

malm i Knipsjön, Föresjön, Hornsjön, Sjöryds-

sjön och Stråken. De lyckliga upptäckarne voro

sekreteraren i Göta hofrätt kammarherren fri-

herre K. A. Lilliecreutz, kaptenen Nils Väst-

felt och vice häradshöfdingen K. F. Klingspor

och som dessa herrar hade både skogar och

»kraft» till sin disposition skyndade de att upp-

vakta bergskollegium med anhållan att få in-

rätta en masugn på hemmanet Svenshult i Habo
och en stångjärnshammare med två härdar på
hemmanet Sörarp i Nykyrke socken. Trots lif-

liga protester från en del både enskilda och
juridiska personer — däribland Jönköpings stad

och Husqvarna krutbruk — hvilka häfdade att

den projekterade bruksanläggningen skulle göra
intrång på deras vattenrätt och rätt till kolfång,

beviljade ämbetsverket sökandenas anhållan. Och
därmed uppstod Ryfors bruk.

Efter de sedvanliga frihetsårens slut fastställde

bergskollegium det årliga smidet till 575 skep-

pund (=97,767 kg.). På I 790-talet gjordes en

del öfverflyttningar samt minskningar i smidet,

till dess kollegiet 1798 lämnade Ryfors ägare
tillstånd att flytta Svenshults masugn till Ryfors
äfvensom att inrätta ett manufakturverk för 500
skeppund utsmide af stångjärn till finare järn,

spik, redskap m. m. På Svenshults område
anlades sedermera i stället för den nedlagda

masugnen en kopparhammare och en manufak-

turslägga för järn under namn af Sätersfors.

Masugn uppfördes vid Ryfors men nedlades

1827, då bruket erhöll rättighet att tillverka 400
skeppund stångjärn af köpt tackjärn.

Tio år senare fick brukspatron G. M. Säger

tillåtelse att inrätta en plåthammare vid Ryfors.

Smidet bedrefs först vid tyskhärdar men ändra-

des på 1860-talet till franche-comté-metod med
en årlig tillverkning af omkring 100,000 kg.

stångjärn, hvaraf omkring 10,000 kg. manufak-

turerades till svartsmiden — hästskor, harfbillar,

hackor och dylikt. Stångjärnssmidet nedlades

emellertid 1 906, och sedan dess har bruket om-

flyttat sin uppgift till hufvudsakligast skogsaf-

verkning och sågverksrörelse.

Bruksegendomen består af något mer än 16

hela hemman. Inom Skaraborgs län: Nykyrke,

Bjurbäcks, Habo och Sandhems socknar samt

inom Jönköpings län: Bottnaryds och Mulse-

ryds socknar. Alla dessa fastigheter äro upp-

tagna till ett taxeringsvärde af 775,100 kronor,

hvarjämte annan fastighet finnes upptaxerad till

62,600 kronor. Med underlydande har Ryfors

bruk en areal af 6,328,02 hektar, däraf skog

3>353,'^4 hektar, hagmark 819,08, inägor 1,361,17

samt sjöar och impedimenter 793,63. Parkområ-
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Skogsgrinden.

det uti;ör 375,4'» hektar däraf träd^i^ård 5,4.1, köks-

trädgård 1,(11, parkväi^ar 12,10 km, körvägar 7,12

km, dessutom parkskog utom parkområdet 69,57

hektar och körvägar genom densamma 3,68 km.
]\gendomen är dekid i 7 I)ruk eller rättare-

lag nämligen Ryfors, Nääs, Stockared, Fröjered,

Ledshestra, Falla och \'agnsl;ltt. \'id dessa

födas utom vagns- och ridhästar 6 arbetshästar,

1 7 par oxar, omkring 1 70 kor, tjurar, kvigor

och kalfvar af Ayrshire ras. Af dessa tjurar

och kor äro många inmärkta hos Avrshireföre-

ningen. Ryfors gedigna besättning och den
insiktsfulla skötsel som ägnas den har också

skaffat Ryfors rangen af afvelscentrum.

Följande taliellsiffror tala för sig själfva. '/,,

1 9 I I
—

"/,, 1 9 1 2 : rastyi) /\yrshire, medelkoantal:

38,84, kg. mjölk 3,714,8, fettproc. 4,0.5, kg. smör
167,54. Undertiden ' 191 2— ii

'j 19 13 ställa sig

siffrorna under motsvarande kolumner sålunda:

35,21, 4,o62,r, 4,02 och 182,58. \'id gårdens mejeri

tillverkas årligen 6,500 kg. smör och 500 kg. ost.

Torpen äro 67, af hvilka 47 stycken utgöra

6,168 mans- och 390 kvinnliga dagsverken vid

egendomen i årligt arrende.

Brukets tre vattenfall om tillsammans i 5 meter
fallhöjd drifva, det öfversta en tullkvarn, det mel-

lersta elektricitetsverket och manufaktursmedjan
samt det nedersta sågverket jämte en tullkvarn.

Ryfors innehades ända in på 1 800-talet af

intressentskap, bestående af medlemmar ur släk-

terna \'ästfelt, Lilliecreutz, Lillie och Ribbing.

Kapten Nils \'ästfelt som var en af järnmalms-

upptäckarne föddes 1697 och var första gången
gift med Kristina Charlotta von Muller och

andra gången med Metta Lillie. Man slutade

som bergsråd och afled 1 769. Som ägare

och delägare finnas antecknade: majoren Karl

Kristoffer Ribbing f. 1710 d. 1793, gift med
Katarina I^lisabcth I.illie, ryttmästaren Gustaf

Ribbing f. 1747 d. 1786, gift med Charlotta

Vy af Stråken från trädgården.
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Benedikta Lillie, friherre D. G. Lilliecreutz f.

1769 d. 1843, gift med Ulrika L. Gyllenhaal

och hofjunkaren Erik Magnus Västfelt f. 1737»

d. 18 1 8, gift med EHsabet Ribbing. Ai dessa

sålde Lilliecreutz med fru •/! och E. M. Väst-

felts kredltorer Vi i bruket för sammanlagdt

19,250 riksdaler

banko till bruks-

patronen Karl

Fredrik Flach f.

I753,d. 1820, gift

med D. G. Lillie-

creutz' änka Ulrika

L. Gyllenhaal. De
sistnämnda läm-

nade 1 8 1 7 gåfvo-

bref å Ryfors med
underlydande till

sonen brukspatro-

nen Hans Filip

Flach f. 1792, d.

1849 gift med
Matilda Oijens. På

grund af inveck-

lade äganderätts-

förhållanden föll

dock icke fasta å

Troligen var detta

som utfärdades å Ryfors bruk

sålde Flach bruket för 31,500
till öfverdirektören G. A. Hörstadius, kallad

världens prest». H
icke fullt tvä år utan afyttrade den 1827 för

Grefvinnan Marie Säger

född Moltke-Huitfeldt.

egendomen
också det

förrän 1820.

första fastebref

Fem år senare

riksdaler banko

>all

innehade dock egendomen

43,333 riksdaler 16 sk. banko till brukspatronen

Gudmund Magnus Säger f. 1801, d. 1858, gift

med Josephine Schönherr f. 1815, d. 1900, från

hvilka godset gått i arf till sönerna, f. d. en-

voyén, öfverceremonimästaren Carl Daniel Robert

Säger f. 1850, gift 1888 med grefvinnan EHsa-

beth Berthe Marie

Albine Moltke-

Huitfeldt f. 1865,

och hofstallmästa-

ren John Edvard
Magnus Säger f.

1853, gift 1890
med friherrinnan

Ida Lovisa Jose-

fina Fock f. 1 864,

d. 19 14.

Ryfors skiljer

sig i många afse-

enden från den

vanliga svenska

herresätes-typen. I

skötseln och admi-

nistrationen mär-

ker man en genom
decennier fortlö-

pande konsekvent sträfvan att'^icke exploatera men
väl idnyitja möjligheterna. Men detta på ett sådant

sätt att de estetiska krafven beaktas med pietets-

full frikostighet och de yttre förutsättningarna som
gamla goda vänner, hvilka man icke för något pris

vill förlora utan trots allt ytterligare binda vid

sig med ännu starkare och mera höjande band.

F' d. Envoyén, Öfverceremonimästaren

Robert Säger.
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Man behöfver inte komma långt in på den

4 km. långa Ryfors-vägen från Mullsjö station

för att få ett förberedande intryck af den natur-

hushållning hvilken går som ett bärande tema
genom ägornas .^fysionomi*. Furornas kolon-

ner, hvilka »utan vakanser» paradera ända fram

till bruket komma
en att tänka på
den gamla goda
tiden, som ofta

aristokratiskt blun-

dade för de mer-

kantila synpunk-

terna. Den hårda,

jämna vägens stig-

ning är behaglig

man märker

knappast att det

går uppåt, — så

plötsligt öppnar

sig en utsikt, och

man får genast ett

lifligt intryck af de

ljusa och staffage-

rika landskai)staf-

lor som målades

på I 820 — 30-talcn. Rik grönska, rinnande vat-

ten, solida svensk-murade byggnader, blånande

höjder! På några minuter passerar man både
sjön .Stråken och Titlan, ()fver hvilka stenbroar

äro spiinda — den s. k. l)ruksl)ron nyombyggd
1897. Man skymtar jjr)'dliga arbetarbostäder

och ekonomibyggnader, och snart rullar ekipaget

in genom corps de lorisets järngrindar.

Friherrinnan Ida Säger

född Fock.

Först nu, vid målet får man en klar uppfatt-
ning af att man verkligen befinner sig 300
meter öfver hafvet. Hufvudbyggnaden kröner
en platå, hvilken terrasslikt sänker sig ned mot
Tidan, som i graciö.sa kurvor och med forsande
fall slingrar sig fram genom det omväxlande park-

landskapet. Det
sköna har emel-

lertid förenats med
nyttan. Tidans öf-

re fall lämnar näm-
ligen drifkraft åt

Ryds kvarn och

de båda nedre för

elektricitetsverk

och manufaktur-

smedjan, en säg,

Sörarps kvarn

samt mejeriet. Flyt-

tar man blicken

längre bort fam-

nar den Stråkens

yta, som inte en-

dast speglar strän-

dernas grön-

ska utan också

är en praktisk förmedlare i sågverkets tjänst.

Själfva herrgårdsområdet, hvilket omfattar .sju

hektar, är fullständigt dräneradt — ett arbete

som utförts af engelsmannen Hughes. Tillsvidare

utgör den af hofstallmästaren bebodda gamla
hufvudbyggnaden centralpunkten både genom
läge och storlek. Men just i år har öfvercere-

monimästaren lagt grunden till ett länge plane-

Hofstallmästaren

Edvard Såser.

Vy af gamla manbyggnaden från franska trädgården.
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radt nytt corps de logis, hvilket efter allt att

döma kommer att få ett ännu mer domineran-

de läge och under sina fönster bättre och rikare

samla ihop det sköna landskapet till en helhets-

bild. Ritningarne äro utförda af mr E. Milner

i samklang med den park- och trädgårdsanlägg-

ning som är Ryfors stolthet.

Den nuvarande herrgården är uppförd i två

våningar i en arkitektur som har goda tradi-

tioner. En del af hufvudstommen torde här-

stamma från i6oo-talet, under det att påbygg-
naden är ett par sekler yngre. Utan att sträfva

efter det verkar den förnäm genom sina sam-
lade proportioner och detta intryck framhäfves

ytterligare genom den mörka färgtonen, som
accentuerar virkets naturliga utseende. Nedre
våningen upptages af matsal, gästrum och köks-

departementet. Rummen äro djupa och sam-
tidigt hemtrefligt låga. Från den burspråkslik-

nande utbyggnaden på matsalen öppnar sig en

Västsidan af nya corps de logis.

enastående utsikt öfver det typiska i Ryfors-

naturen. Ofre våningen innehåller salong, sof-,

arbets- och rökrum. Det förstnämnda gemaket
går genom husets bredd och får sin karaktär

genom en här i landet ganska sällsynt fransk

tapet från början af 1 8oo-talet. Det tekniskt

goda och färgpregnanta konstverket är signe-

radt »Dufour et Leroy, Rue Beauveau N:o lo,

Faubourg Saint Antoine, å Paris» och fram-

ställer med dramatisk liffuUhet scener ur Tassos

Gcnisalciniuc libcrata eller som »den förklarande

texten» älskar uttrycka sig Renaiid d Annide

Plan af nya corps de logis.
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Salongen.

011 Jerusalem dclivrcc. Till uppbyggelse och

som ett slags kulturdokument låta vi serien be-

lysas af textbilagan på originalspråket:

Alanufacliirc dt- Pa])iots pciiUs de Jll Dutour ti Loioy, Kiio

Beaiivcau X:o lo, faubourf; Sainl-Antoine, a Paris.

l^enaud et Armidc, oii Jériisalem délivrée,

Paysage coloric, cxccciUl- oii 32 lés, sur papicr graiul raisin.

L(.'-s I, 2, 3, 4, 5, 6. (jiiclfi\ loi d'Allfmiigiii\ soltiiili ili (indc-

froy le nippi-/ de Roiaiid.

Au lever de Taurore, Ics chefs des croisés se rasseniblent dans

la tcnte de Godefroy, leur général. (hielfe, roi d'Allema<,'ne, sollicite

Ic retinir do Renaud, son nevcu, (|u'iin ducl avait éloifjnc du canip,

et <iu'un délirc ainourcux rclicnt au])rés d'Arinide. Dcux guerricrs,

Ubalde et le Danois, offrciit d'aller l"arracluT des bras d'Armide et

de le ramener; car, selon Ics décrcts de r]'3terncl, il doit leur assurcr

la victoire. Pierre le solitaire, leur indiciue la route ont a

suivre. Derriere ce groupe est iin nionuniciit dédié aux

divinités des infideles. L'idolc (jui le suruiontait a étO

rcnversce par les ehréticns. Un väste cédre du Liban étcnd

ses ranieaux sur toute cette scéne. Les plans successifs

])réscntent la vue du canip de Tarmée chrétienne. Unc
caravane vieiU 1'alinienter. Dans le lointain on aper<,oit la

ville d'Ascalon, båtie sur les bords d'un fleuve.

1J:% 7, 8, 9, 10, II. .IrriTir d'Ul><tldf et du Daiwh
å l'ilc Fortiince.

Munis du talisman iiu'ils lienncnt du solitaire et i|ui

leur ]iromet le succés, Ubalde et le Danois avanccnt har-

dinient, apres avoir mis en fuite les monstres qui s'oppo-

saicnt a leur passage, et (jue l'on voit se ])récipiter dans

Tabime. Bicntöt de nouveaux obstaclcs se présentent.

Au milicu d'un site riant, des nyniphes se baignent dans

\m lac, et chcrchent å arréter les deux guerriers en leur

tendant dos piogos, L'une niontre å Ubalde une table

convcrte de fruits dolicieux, et Tinvitc a se rafraichir; une

autre, se jouant dans los eaux, apparait au Danois sous

los traits de collo <|u'il ainic. ct livré ä son jeune coour

un combat difficile a soutenir. Ccpandant ces deux guer-

riers, tpruno liaute sagcsso ot un talisman garantissent dos

faiblcsses Inunaines, continuent lour route.

I.és 12, 13, 14, 15, 16, 17. /iirdiiis ct />a/ais d'Annide.

Un nioniuiiont rcmar(|ual)lo par le style et la lichcsse

de son architecturc fornie rontroe do la promiéro enceinte.

I.es bas-roliofs allégoriques (pii le docorcnt somblent inviter

rhonime ä fléchir devant la beauté; mais rien n'arréte les deux guerriers

dont IVime est inaccessible aux atteintcs du plaisir. Ils pénetrent dans

ce sojour de fetes et de dolices, et, dans un bosquet ocarté, sous un

superbe baldaquin brillant d"or et do pierrcries, docoré avec tout le

luxc oriental et orno des statuos de TAmour et de la Volupté, ils

aperi;oivent enfin Renaud dans les bras d'Armide, couchés tous deux

sur un tajiis do volours ctendu sur le gazon. Un essaini d'amours vol-

tigc autour d"eux, les couronne de fleurs, et joue avec les armes de

Renaud. Unc cassolette briilo ä leurs cötes, et los parfums qui s'en

cxlialont so mölcnt ä celui des flours. Placé dans un bosquet flouri,

sur le bord d'un bassin qui rei,'oit los ondos d'un jet d'eau majestueux,

un oisoau, (Kun jiluniage oblouissant, invite å la volupté, par ses

chants melodieux. Une statue de Tamour, aiguisant ses traits, est

en face des dcux anians; des offrandes sont å ses pieds. Plus loin,

une fontaine représente Renaud retenu dans dos liens de fleurs par

des nyniphes qui dansent antour de lui. Dans lo fond, le palais

d'Arniide. do style oriental, s'élévc sur une hautour et domine l'ile

l''orlunée. Une cour brillante s'y livré ä divers jeux.

Lés 18, 19, 20, 21. Renaud, Ubalde ct Ic Danois qtiittent Vile

Foittmee.

Svit af gammal fransk papperstapet. Ls 1—6.
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Lcs 7—11.

naiul couverts de leur pompeuse armure. A pcine Tacier a-t-il fiappé

ses regards, que sa moUe langueur se dissipe; il sort de Tivresse et

de rassoupissement du plaisir, et Pardeur des combats rentre dans

son äme. Il saisit ses armes et suit les deux chevaliers. Mais bi-

entöt Armide s'aper(,'oit de son départ; elle se précipite toute cplorée

sur les pas de son amant; elle le rejoint au moment ou il touche le

rivage. Éperdue, hors d"elle-méme, elle cherche en vain ä le retenir.

Renaud s'arrt-te, son coeur s'ouvre å la pitié, son äme est attcndrie,

et sous des dehors tran(iuilles, il cache les si-ntinicns qui Tagitent.

La sensibilité, la compassion, Ic retiennent; mais unc dure ncccssité

lui commande, et la voix de ses fréres d'armes Tentraine. Il part.

Une embarcation légere, diiigée par la Bienfaisance, attend les trois

guerriers et les transporte au camp des croisés, que Ton apcrc^oit dans

le lointain.

Lés 22, 23, 24, 25, 26. Rciiaiid triotuplic des cncJiantemciis

de la forct.

Non loin du camp, une antique forét qui founiit du bois pour

la constniction des machines de guerre, indispensablcs aux croisés,

et qui est devenue, par la piiissance magique d'Armide, le séjour

des enchantemens et im lieu de terreur et d'effroi, est, pour Renaud
Toccasion d'vm éclatant trioniphe. Il s'y rend, et, prés d'un myrte
qu'clle protegé, il retrouve Armidc au milieu d'une cour brillante.

Cent nymphes, parces de guirlandes et de gazes, Tentourent et scm-
blcnt le caresser du geste et de la voix; elles dansent et förment un
ccrcle autour du myrte et du héros. Des amours et des zéphirs les

acconipagncnt en dansant et en jouant de divers instrumens. Armide
porte sur Renaud des regards ou la douleur, la joie et mille autres

sentimens encore sont niélés et confondus. La douleur qu'elle fait

éclater pourrait, dans un coeur de diamant, exciter une imprudcnte
pitié; mais Renaud, toujours en garde contre sa sensibilité, tire son

Lés 12— 17.

épée et frappe le myrte qu'elle embrasse. Le héros redouble ses

outrages siu" Tarbre, qui gémit en les recevant; le tronc est coupé;

et le charme jeté sur la forét est ainsi détruit. Alors cet essaim de

beautés se transforme en une vapcur légére et sYvanouit comme un
songe. L'Amour, apres avoir épuisé vaincment ses traits sur Renaud,
s'éloigne en rompant son are de dépit.

Les 27, 28, 29, 30, 31, 32. Combat dc Tancrcde et d'Argant.
— Prise de Jcritsalem.

Les chrétiens, forts de la présence de Renaud, et miuiis de nom-
breuses et formidables machines de guerre, marchcnt sur Jérusalem,

qui renferme dans son sein le tombeau de J. C. L'ardeur de la gloire

échauffe leur courage; partout les infidéles sont repoussés et les chré-

tiens couronnés par la victoire. Un combat singulier s'engage entré

rintrépidc Tancréde et Argant, le colosse circassien, en présence de

plusieurs groupes de croisés et de Tures. Tancréde triomphe de son

rcdoulable adversaire. Un officier des infidéles ne peut contenir

Lés 18—21.
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rirritalion qu'il cprouve cn voyant succomber son chef; il s'appréte

å lancer iine flcchc ä son vainqueur; mais un de ses camarades re-

tient son bras et le tempére. Le coursier d'Argant lui-inéme, riche-

ment caparac^onné, s'anime ä la chute de son inaitre, et des esclaves

ont peine å retcnir son impetuosilé. Une imniense armée se déve-

loppe sur Ics jjlans successifs. DMnnonibrablcs soldats de toutes armes

et de toiiles les nations se heiirtent conimc des torrens impétueux.

On rcinarqiie ics divers nioycns d'atta(jue et de défense des guerriers

de cette époqiie; des élcphans montés par des combattans; des tours

mobilas rcmplies des soldats. Des bOliers, des balistes, des catapultos

sont au pied de Jerusalem, en ébranlent les remparts, el portcnt par-

tout la dcstruction et la mort; des matiéres inflammables répandent

aussi rincendie par de noirs torrens de flamme et de fumée. Rcnaud,
toujours ä la téte des combattans, dresse des échelles, malgré la dé-

fense opiniätrc et meurlrii re des niusulmans; il s'elancc sur les murs

de Jérusalcm, <>u, biontol apres, Godefroy arbore Tctendard des chré-

tiens.

Salongens möblemang' är sammanfördt utan

annan synlig afsikt än den lugna hemtrefnadens.

En hvit möbel i Louis Seize, ett par bibelots-

skåp i franskt arbete, fyllda hufvudsakligen af

priser och medaljer frän täflingar och utställ-

ningar på landtl)ruksområdet, en gammal fodral-

klocka, böcker med gammaldags ryggpressning

— mer har inte behöfts för att framkalla den

rätta stämningen. Till corps de logiet hörde

ursprungligen två gästrumsflyglar — , af h vilka

den ena dock blifvit borttagen f()r att icke

stänga utsikten ned mot Stråken.

Bakom den kvarstående fl}-geln samt cn lum-

mig och skymmande buskage-plats och träd-

grupj) finner man platsen f()r den blif\'ande huf-

vudbyggnaden, och en bit därifrån residerar mi-

nister Säger i den engelska tvåvåningsvilla, som
redan 1886 upi)fördes för att så småningom

tjäna som gästrumsflygel till det väntade karak-

tärshuset. I detta familjen Robert Sagers som-

marhem möter man all den komfort som bru-

kar trifvas i anglosachsisk interiör. Det torde

i detta sammanhang förtjiina omtalas att herr-

gårdsbyggnaderna på Ryfors voro de första

svenska bokstäder i hvilka Septic Tank-systemet

infördes.

För sina utfärder på de vackra ägorna dispo-

nera herrarne Säger jämväl ett par »annexs-
domäner Olofsborg och Nääs — båda med ett

anmärkningsvärdt förflutet.

Bland ägarne till Olofsborg finner man bl. a.

landshöfdingen Harald Stake, medlemmar af

släkten Ribbing, hofjunkaren E. M. Västfelt,

kronofogden K. G. Carlén, kaptenen grefve K.
H. von Seth samt godsägaren J. Lindberg som
försålde stället till herrarne Säger, hvilka där i

den härligaste omgifning med underbar utsikt

öfver Stråken uppfört en modern villa.

Nääs åter, som i vacker inramning ligger

vid Näs- eller Bjurbäcksjöns nordvästra strand,

har kvar sin gamla hufvudbyggnad af trä med
souterrainvåning af sten, uppförd i midten af

1700-talet. Det enda anmärkningsvärda inom-

hus är emellertid en spis på nedra botten i sand-

sten, upptagande Ribbingska och Bondeska vap-

nen krönt af L, R. (Lindorm Ribbing) och M.

B. (Märta Bonde).

Nääs kända historia börjar med slottsfogden

på Varberg Jöns Bosson Oxehufvud, gift med
Brita Håkansdotter Hand. Deras dotter, Märta

[(Misdotter Oxehufvud medförde godset till sin

man, riksrådet Peder Svensson Ribbing f. i 544
d. 1604. Llon lefde dock icke längre än ett

år efter sitt bröllop, och Ribbing gifte om sig

I 57 I med Brita Eriksdotter Ulfsparre d. 161 2.

Nääs ärfdes af sonen, riksrådet Lindorm Rib-

bing f. 1569 d. 1627 gift 1605 med ALärta

Bonde. Deras dotter Märta Ribbing förde godset

i gifte till sin man generalguvernören friherre

Karl Mörncr f. 1605 d. 1665, hvars son lands-

höfdingen friherre 13. D. Mörner f. 1639 d.

1710 var gift två gånger i ) med Märta Oxe-

hufvud och 2) med Katarina Hård af Seger-

stad. Genom dottern Agneta Hedvig Mörner
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Parti af parken.

tillföll Nääs hennes man öfverste Karl Bengts-

son Lillje f. 1683 d. 1749.

Öfverste Lilljes son, majoren Göran Lillje f.

1 71 2 d. 1782 gift 1) med Margareta Stenbock

och 2) med Eva Katarina Fock ärfde Nääs.

Han sålde emellertid egendomen till öfverstelöjt-

nanten J. A. Hård af Segerstad f. 1684 174^
gift i) med Kristina Pondrich och 2) med Kata-

rina Silfversparre. En dotter förde godset till

sin man landshöfdingen Jakob Konstantin Fock,

f. 1724 d. 1803. Denne Fock, som var farfars

farfar till hofstallmästarens förra året aflidna

maka blef friherre på grund af sina förtjänster

vid stillandet af västgötaallmogens kronobrän-

neriuppror mot Gustaf III. Nääs öfvergick

sedan till sonen, öfverstelöjtnanten friherre A. G.
Fock f. 1757 d. 1 8

1 9 gift med Agneta Karo-
lina Lillje, Deras son friherre A. F. Fock f.

1787 d. 1855 gift i) med Anna Karolina de
Freese och 2) med Marianne Sofia Sparre ärf-

de det sedan. Därefter ägdes Nääs af C. |.

Lindfjvist och sedermera af kaptenen friherre A.
G. Pfeiff f. 1807 d. 1872 gift med Ephraima
Schönhefr samt inköptes från hans sterbhus af

herrarne Säger.

Ännu ett af traktens herresäten har helt ny-

ligen blifvit införlifvadt med släkten Sagers be-

sittningar genom inköpet af egendomen Mar-
greteholm, belägen vid Stråken på vägen till

Olofsborg. Som godsherre residerar där från

och med i höst ministerns ende son löjtnant

Leo Säger.

Vägarna till dessa Ryfors-annex slingra sig

fram genom en natur, hvars ständiga omväxling

man finner beundransvärd, och hvars orördhet

tycks ha sitt licens-bref dateradt ett sekel till-

baka i tiden. Man står dock här inför ett miss-

tag i uppfattningen som verkar ännu mer öfver-

raskande, men desillusionen lämnar icke någon

bismak efter sig, ty den bekräftar den klassiska

sanningen, att naturen och konsten hand i hand

är ett fullkomligt par. Denna sanning i hela

dess ljus ledde också den hand som en gång
fick till sin uppgift att tukta naturens snedsprång

och förvandla dess otuktade friheter till den fri-

het som är lagbunden af skönheten. Mästaren

som komi, såg och segrade, och efter några år

lämnade han efter sig ett verk som värdigt

fullbordades af hans son. I denna stund är

också »Ryfors-parken» med sin ytvidd af 375
hektar och sina 1 2 kilometer långa vägar en

sevärdhet utan jämbördig like bland svenska slott

och herresäten. De män som knutit sina namn
vid detta »konstverk i och af naturen» äro de

framstående engelska träd^^årdsarkitekterna Ed-

ward Milner och hans son Henry Ernest —
den förre högra hand till den namnkunnige sir

Joseph Paxton, den senare auktor till det i sin

art klassiska praktverket »The art and practice

of landscape gardening». Det bästa beviset på,



RYFORS

Vy af Tidan från nya terrassen.

hur väl dessa »naturens byg_<;mästare» lyckats

dölja sin konst i det färdij^a verket är den ofta

upi)repade fråga som göres af turister, hvilka

under timtal kunna ströfva omkring i Ryfors

härliga omgifning och slutligen, uttröttade af

sitt fåfänga sökande, utbrista: — Ja, det här var

ju utmärkt vackert alltiho]) — men hur skola

vi komma till den engelska parken?

Ar man på förhand någorlunda bevandrad i

de principer som arkitekten följt, återstår den

intressanta u[)j)giften att kollationera teorien och

praktiken. Man finner då i denna park hur väl

det l)'ckals först och friimst f^cispchtivkonsliiärcn

att skapa vida utsikter, där man förut endast

fläckvis kunnat skymta det fjärrsköna — dock

utan att förändra landskapets bestämda karaktär.

Han har endast så att säga jämnat vägen för

den skönhet som hållits i skymundan. Vidare

har han ur en kanske tyngande omgifning lös-

o^jort taflor, hvilkas detaljer och speciella kynne

icke förut kommit till sin rätt. I lan har skapat

silhuetter, hvilka gifvit terriingcns linjer den r}'t-

miska form bakom hvilka lifvet spelar. I furor-

nas stela majestätiska lugn har han blåst in en

pust som kommit dem att synas liksom lång-

samt marscherande. Ofta breder han en väl-

görande mjukhet öfver det kompakta, och plöts-

ligt står man förtjust häpen öfver den natur-

regissörskonst som låter en björkskog liksom

glida ned emot en i tcrrassform. Men i mot-

sats mot Fotemkins kulisser kunna dessa lef-

vande proscenier ses från alla sidor. De äro

icke utarbetade för att gäcka ögat utan för att

tjusa. Där emellertid arkitekten någon gång
S()kt slå l)lå dunster mot betraktarens näthinna

har det skett i den vällofliga afsikten att dölja

fulheten eller skaffa landskapsrytmen ett obrutet

s\-ängrum så som t. ex. då han gömt en sten-

mur under en gräsmatta, som äfven på ganska

nära håll harmoniskt inpassar sig i ängens

grönska. Men kommer man den in på lifvet

är den i verkligheten så hög, att kreaturen icke

kunna komma öfver.

Hur matematiskt denna estetiserande land-

skapsarkitektur i själfva verket arbetar visar

Milners väganläggningar, hvilkas skenbara enkel-

het i konstruktionen gömmer på ett helt system

af principer. Att framtrolla en bekväm och pitto-

resk stig midt i en brant sluttning har för denne

mästare varit ett lekverk, och hans förmåga att

binda ihop två vägar, så att han samtidigt fäster

ihop hela omgifningen, är rent af beundransvärd.*

I få ord," fuUbordaren af Ryfors märkliga

naturkonst-park har — som han själf i sitt ar-

bete uttryckt det — utgått från den synpunkten

att det är landskapsarkitektens uppgift just att

förstå alla de naturens medel, genom hvilka han

* Friherrinnan Ida Sager har i en artikel om »Natiirkonst» i tid-

skriften Svenska Hem 19 13 utförligare redogjort för mr Milners

teorier och huru han i praktiken omsiittcr dem.
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En Dsunk-walh-, en i terrängen från ena sidan dold stenmur.

framställer det sköna och att tillämpa dessa

samma medel så att de frambringa åsyftad

verkan. Om man blott slafbundet efterhärmar

naturen gör man sig ej endast skyldig till imi-

tation utan till förfalskning. Det rätta utöfvandet

af denna konst består däremot i att låta oss

inspireras af naturen själf och hennes verk och

att på alla sätt använda hennes egna metoder.

Den naturhymn som tagit sig uttryck i parken,

utesluter naturligtvis icke att också den »obliga-

toriska trädgårdskonsten» planterat ut sig på
Ryfors. Man finner där till och med en efter

alla konstens regler uppritad fransk trädgård

hvars Rododendron-häckar tjusa ögat med sina

praktfulla färger, en bärträdgård kringgärdad af

skulpturella skyltvakter med populära kunga- och

skaldedrag, en ståtlig fruktträdgård med oran-

gerier och massor af drifbänkar. De sammets-

liknande fasta gräsmattorna i närheten af huf-

vudbyggnaden peka på en annan art af engelsk

trädgårdskonst, hvilken fått samma praktiska

uppgift som på de stora herresätena å Albions

ö — den nämligen att tjäna sporten. Här på
Ryfors representerad af tennis och golf.

Men utomkring — i den omgifning där de

Milnerska linjerna triumfera — finner man ma-
honia, timjan, saxifraga och aklejor strödda ut

öfver sluttningar och skrefvor. Och där föra

rosor och kaprifolium ett friluftslif som endast

är tygladt af den goda och kultiverade smaken.

Vy öfver franska trädgården.
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SKOTTORP
SKUMMESLÖFS SOCKEN, HÖKS HÄRAD, HALLANDS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

De södra landskapen äro som bekant

tTi)'cket styfinoderligt l^ehandhide i J*>ik

Dahlber^-s »Suecia anti(|ua et bodierna».

Och dock var det ju väsentlii^en igenom Dahl-

bergs bragd, ledningen af tåget öfver liiilt,

som dessa landskap återvunnits

till Sverige.

Af de talrika skånska slotten

och borgarna finnes intet enda

återgifvet i Suecia och af går-

darna i Halland blott en enda

nämligen Skottor[), hvaraf i stäl-

let både den främre och den

bakre fasaden afbildats. Skälet

härtill har tydligen varit den

historiska roll slottet spelat genom
att konung Karl XI där, den 6

maj 1680, firade sitt brölloj) med
den danska prinsessan Ulrika

Eleonora. På den ena af .Suecia-

bilderna står till och med sär-

skildt angifvet den sal i slottet

där det kungliga bröllopet ägde
rum. - Skälet till att ceremo-

nien firades på Skottorp och icke

på Halmstads slott, som ursprungligen varit

meningen, uppgifves hafva varit den att man
ville undvika rangstrider mellan de främmande
sändebuden. Rröllopshögtidligheterna finnas när-

mare skildrade i P. von Möller: Halländska

herregårdar.

Ihilland.

Godsägaren Adolf von Möller

Skottorp ägdes vid denna tid af en af Karl

XI:s gunstlingar, hofkansleren Frans Joel Orne-

stedt (t 1685), som år 1663 hade köpt gården

af assessor Peter Julius Coyet. — P. von Möl-

ler ui)pger i nyss citerade arbete att Ornestedt

låtit uppföra slottet efter ritningar

af Nikodemus Tessin d. ä., en

u[)pgift som har alla sannolik-

heter för sig. Byggnaden, sådan

den är återgifven i Dahlbergs

Suecia visar en nära frändskap

med Tessinska slott och palats

i mellersta Sverige och är att

räkna till samma grupp af karo-

linska byggnader som Mälsåker,

-Sjöö, Salsta, för att nämna
några af de mest representa-

tiva, eller .Stockholmspalats så-

dana som Seved Bååts och Karl

Sparres.

Den främre fasaden hade ett

på vanligt Tessinskt sätt mar-

keradt midtparti och flankerades

af tvenne tornliknande hörnpavil-

jonger med karakteristiska tak.

Hufvudbyggnadens tak var ett s. k. säteri tak

af samma typ som på flera af de nyssnämnda

slotten. — Den bakre fasaden var försedd med

ett i halfrund framspringande tornliknande midt-

parti med kupol och hög lanternin, en anord-

ning som bland annat återfinnes på det ofvan-
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Skottorp, hiifviidfasaden. Enligt Dahlbergs Siiecia antiqaa et bodierna.

nämnda numera rifna Sparreska palatset i Stock-

holm.

Den uppfattning som Sueciabilderna gifva

af det äldre Skottorp kompletteras på ett lyck-

ligt sätt af en planritning och en sektion af

den s. k. kungssalen, som är reproducerad i

P. von Möllers ofvannämnda arbete. Ritningarna,

som fordom funnits i gårdsarkivet på Skottorp,

äro numera förkomna. Grundplanen visar äfven

den en nära öfverensstämmelse med andra Tes-

sinska slott; det nämnda tornliknande midtpartiet

å bakre fasaden omslöt en stor oval sal, kungs-

salen, hvars golf var belagdt med en parkett

af Olands kalksten. Sektionsritningen visar att

denna sals väggar varit indelade med höga
pilastrar, som uppburit ett listverk ofvan hvilket

den af ovala mezzaninfönster genombrutna ku-

polen höjt sig. Det var en >-salon å Titalienne»

af samma slag som den som än idag finnes i

behåll på Steninge i Uppland, uppfördt efter

ritningar af den yngre Tessin.

Detta äldsta Skottorp, som utgjorde en af

den Tessinska slottsbyggnadskonstens sydligaste

utposter, kvarstod ända till år 1 8 1 6, då det

hade råkat i sådant förfall att det nedrefs och

ersattes af den nuvarande byggnaden, uppförd

af dåvarande ägaren kommerserådet Peter Möl-

ler efter ritningar af C. F. Sundewall. Det nya

Skottorp blef färdigt i det yttre år 1820 och

inredningen pågick under 1820-talet så att det

hela var färdigt till inflyttning 1828.

En jämförelse mellan det äldre slottet, sådant

vi ofvan lärt känna det, och det nya ger vid

handen att man i ganska utsträckt grad be-

gagnat sig af 1 600-talsslottets grundvalar och

yttermurar och äfven i mångt och mycket tagit

Skottorp från söder. Enligt Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna.
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Slottet från^gdrdssidan.

intr)'ck af elcn Tcssinska arkilckluivn, samtidig'!

med att empirestilen fick o()ra sig gällande i

detaljer och inredning.

Den främre fasadens allmänna disposition är

densamtna som i det Tessinska slottet, med ett

midtparti och tvennc framsj)ringandc hörnpavil-

jongcr. Dessa sistnämndas tak med afsats och

karnisprofilerade nedre fall synas till och med
vara inspirerade af de äldre torntaken. Den
öfre väningen som i 1 6oo-talsslottet var låg,

med smä nuv/aninfönster, har i den nya bygg-

naden l)lif\it luifvudväning-, samtidigt med att

det höga säteritaket förändrats till ett lågt sadel-

tak. —
• I^^isadens midtparti markeras af en ele-

gant pilaster- och kolonnstilllning, u[)pbärande

en liten ättika med en låg tympanongafvel.

Rundtorn hela byggnaden löper en tandsnitts-

räcka, som måhända utgör en reminiscens från

barockslottct.

Större äro f()rändringarna å den bakre fasa-

den. Det halfrundt framspringande midtpartiet

har hiir ersatts af en rak fasadlinje, lagd parallell

med den iildre fasaden i det ovala framsprån-

gets ytterlif. (irundplanen har härigenom er-

hållit formen af en djup rektangel, från hvilken

endast de båda främre tornen framspringa. —
I källarvåningen kan man ännu iakttaga den

inre delen af grundiuuren till den ovala salen

i 1 6oo-talsslottet.

Afven i rumsfördelningen inom grundplanen

kan man ännu skönja resterna af Tessins slott.

Hela främre hälften af huset är identisk med
det äldre; på »kungssalens» plats ligger den

nuvarande stora rektangulära salongen och på
ömse sidor härom de genom Sundewalls om-

b\•ggnad nytillkomna rummen.
(lenom den ofvanför en bred trappa med

altan belägna hufvudportalen inträder man i en

med kalkstensgolf belagd vestibul i slottets

midtparti. Till vänster befinner sig -- hksom

i det äldre slottet — det monumentala trapp-

huset. Såsom framgår af grundplanen ligga

rummen för öfrigt enligt karolinsk sed så godt

som fullständigt symmetriskt. I bottenvåningen

ligga i)å den gamla ovala salens plats trenne

rum och ofvanpå dessa den förutnämnda stora

salongen.

\'oro omdaningarna af det karolinska slottets

allmänna disposition sålunda icke så genomgri-

pande, så blef förändringen af det inre, af rum-

mens dekoration och inredning- så mycket full-

ständigare. Här finnes numera intet som erinrar

om det af lessin uppförda slott, där Karl XI:s

bröllop stod. Här har i stället den under 1800-

talets förra del herrskande empirestilen fått göra

sig konsekvent gällande. De rum, som bevarats

i sitt I 820-talsskick, stora salongen och ett par

andra rum i hufvudvåningen höra till de mest

3
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Nedre vestibulen med trappan.

är ett ur i form af en vas, af koppar i rikt

genombrutet och emaljeradt arbete. Lifvet är

dekoreradt med fyra ovala fält med figurer

framställande årstiderna, omgifna af renässans-

ornament och blommor. Inuti urnan befinner

sig urverket, som är signeradt med en sköld

med Augsburgs vapenmärke (»Stadtpyr») om-
gifven af initialerna D. F. — Den märkliga

pjäsen, som härstammar från slutet af 1500-

eller början af 1600-talet, har af ålder funnits

på Skottorp och uppges traditionellt tagen af

Königsmark i ett kloster i Prag som krigs-

byte. — - På ena långväggen i detta rum hänga
tvenne porträtt, framställande ryttmästaren P.

von Möller (f 1883) och hans andra fru Sophie

Elisabeth Silfverskiöld (f 1870), den nuvarande

ägarens till Skottorp, godsägaren A. von Möl-

lers föräldrar.

En dörr i fonden leder in till slottets för-

nämligaste rum den stora salongen, belägen i

midtpartiet mot parksidan, och utgörande en

sällsynt enhetlig empireinteriör från slutet af

1820-talet. Väggarnas öfre del prydas af i

marmorimitation målade figurala friser fram-

ställande Titi triumftåg med den 7-armade ljus-

staken m. m. Från denna fris nedhänga öfver

väggytan målade röda draperier, upphängda i

enhetliga prof vi äga inom Sverige på empire-

tidens rumsinredningskonst i både fast och löst.

Från det genom bägge våningarna gående
trapphuset med tak med målade kasetter och
höga dörrar med grisaillemålade öfverstycken

inträda vi i ett litet entrérum beläget i bygg-
nadens midtaxel öfver den nedre vestibulen. Väg-
garna äro här målade i ljusgrönt och indelade

med likaledes målade smäckra kopplade kolon-

netter i hvitt och bronsfärg, hvilande på en

sockel med gripar och uppbärande en takfris

med enkla empireornament. Dörrar och foder

äro målade i svart med å la grecquer i terra-

kotta och ofvan dessa äro anbragta i samma
färger målade friser med figurer å Tantique
med motiv frän antika vasmålningar. — Rum-
met är möbleradt med föremål från olika tider,

ett stort 1 600-talsskåp, ett par eleganta svenska,

gustavianska byråar, den ena signerad af den
med Georg Haupt samtida Stockholmssnickaren

•Jonas Hultstén, m. m. — På väggarna hänga
en samling vapen af europeiskt och orientaliskt

ursprung och för öfrigt finnes i rummet en
mängd smärre föremål och prydnadssaker af

kulturhistoriskt intresse, kinesiskt porslin, sven-
ska fajanser, silfverpjäser. En verklig praktpjäs Entrérummet en trappa upp, med vapensamlingen.
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Slora .sal()ti''cii-

regelbundna festoncr, med guldbroderier och

guldfransar. — De höga dörrarna omgifvas af

pilasterfoder och tresidiga krön med förgyllda

sfinxer och de båda enipirekakelugnarna i rum-

mets inre hörn uppbära bronserade och för-

gyllda vaser.

Möblemanget är samtida med den fasta in-

redningen och utgöres af en tung mahogny-

möbel med tvenne väldiga soffor, länstolar, stolar

och bord med sparsamma beslag och klädsel i

rödt. — Mellan fönstren sitta sjjeglar med
dubbla kolonnettraniar af f()rg)l]tlt trä och å

marmorborden framf()r spc^glarna ;ir uppställd

en ståtlig servis i hvitt, grönt och guld af dan-

ska kungliga porslinsfabrikens dyrbara tillverk-

ning. På ena kortväggen står ett praktfullt

empirebord med ett par kandelabrar, en sam-

ling af franskt porslin, stat)etter efter Canova,

en I '/._, meter hög vas af blodalabastcr m. in.

Den mindre salongen, belägen till höger in-

nanför den stora, är likaledes i empire med
pilasterornament i hvitt och guld och en möbel

af mahogny lik den i stora salongen. Väggarna

äro här behängda med en mängd taflor, de

flesta af svenska 1 8oo-talsmästare såsom Marcus

Larsson, Kiörboe, Wallander, Ankarcrona, Nor-

denberg, Sofie Adlcrsparre, Augusta Plagemann

m. fl. samt några porträtt, Karl XI som barn,

hans moder Hedvig Eleonora, Per Brahe d. y.

och en af Skottorps ägare, generalen Karl Gustaf

Ornestedt (f 1742), son till den förut omtalade

byggherren.

I detta sammanhang må äfven erinras om
de sju porträtt i kroppsstorlek som hänga i

trapphuset, nämligen af Gustaf II Adolf, Karl

X (båda i romerska dräkter), Karl XI (två por-

trätt, det ena som barn), Hedvig Eleonora (re-

j)lik af porträttet i Hedvig Eleonora kyrka i

Stockholm), Karl XII samt ett riksråd, möjligen

Magnus Gabriel De la (iardie.

i den lilla salongen förvaras vidare en af

godsägaren A. P. von Möller hopbragt rikhal-

tig samling af porslin, både kinesiskt och euro-

peiskt, hvaribland några af de nu så dyrbara

Mariebergspjäserna. — Bland öfriga konstföre-

mål i detta rum må nämnas ett kabinettskåp

från 1 600-talet af svart trä med graverade ben-

plattor med framställningar ur lapparnas lif, ett

motstvcke till de liknande skåp som finnas å

Skokloster och i Nordiska museet, samt en liten

alabasterrelief från i 500-talet framställande bröl-

lopet i Kana.

I denna del af byggnaden ligga herr von

Möllers privata rum, ett biblioteksrum, ett stort

arbetsrum, sofrum m. m., det sistnämnda i tornet

mot gårdsplanen. Inredning och möblering här-

stamma här hufvudsakligen från 1 800-talets se-

nare del, med en och annan äldre sak af in-
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Lilla salongen.

tresse, t. ex. i biblioteket ett par vackra 1600- Den på 1880-talet inredda matsalen ligger i

talsgueridoner, enligt uppgift härstammande från våningens sydvästra hörn, ett stort rum med
Thureholm i Södermanland, en ståtlig empire- mörka tapeter och tak i brunt och guld med
spegel o. s. v. von MöUerska och Silfverschiöldska vapnen. —

Möbleringen utgöres bland

annat af ett par väldiga ek-

skåp hopsatta af skulpturer

från en 1 600-tals predikstol

'samt ett par stora, starkt

restaurerade ekkistor, den ena

med fyra vapensköldar i fär-

ger, hvaribland ätterna Totts

och Gyllenstiernas. — På
väggarna äro uppsatta en

stor mängd tallrikar och fat

af kinesiskt porslin, cirka 200
pjäser, och vid ett af fönstren

står ett thebord med fajans-

skifva med en landskapsvy

föreställande: »Les environs

de Geneve du coté de la

chute de Rhone», möjligen

Mariebergstillverkning.

Bottenvåningen innehåller

ett antal stora rum med
samma fördelning som i huf-

Skrifriimmet- vudvåningen, de flesta an-
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Matsalen.

vända till gästrum och delvis möblerade med
empircmöbler, delvis med fr)remål af yn^re

datum. bran vestilDulen, cLär vi l>land annat

läL^ga miirke till ett par stora 1 6oo-talsskap

och en rikt snidad allmo^ekista daterad 1757,

inträda vi i ett mot parken vettande låns^t och

smalt rum, dekoreradt med orientaliska mattor,

vapen och ctnot^rafica, hemförda af herr von

Möller frän resor i Nordafrika, \'ästindien m. m.

Anj^äende Skottorps ilt^are i äldre tider har

den ofvan omtalade ryttmästaren P. von Möller,

den nuvarande ä^jarens fader, lämnat en full-

ständio;- utredning i sitt förut citerade arbete

»Halländska herregårdar», som hiir nedan följes.

Gärden Weka eller Wijka ägdes är 1336
af frälsemannen Ni/s (iViil/o/aiis) BskiIssoii.'>-<.\\ri-

ma år inköptes hufvudgården Weka af frälse-

mannen l>engt l^skilsson, som synes hafva till-

h()rt en annan släkt. — L'nder senare delen af

medeltiden skall gården hafva gått ur hand i

hand och tillhtirt medlemmar af ätterna Posse,

Thott, liang m. fl.

l^örsta gången namnet »Skotterop> nämnes

är år 1488, då Axel Bavg var ägare; han an-

tages hafva flyttat hufvudgården från Weka till

Skottorp. —
- I början af 1 500-talet omtalas

Anders A^i/ssoii (Jcniskiäog) till >>Scotterup»

och åren 1536 -1562 hans son A.xrl . Ini/cis-

soii ( /criisk/agg). Dennes son SciWiiii /Ixelssoii

,

som lefde ännu i början af 1600-talet, sålde

Skottorp till Mals Sloissoii Laxmands änka och

barn, h\ ilka i sin tur sålde gärden till Holger

Koseiikraiilz
(j 1 64 7). Dennes son Ebbe Roscn-

kraut': sålde år 1663 Skottorp till assessorn i

kommerskollegium hofrådet ]\ier /ulh/s Coyet

("I"
1667), hvilken var den förste svenska ägaren

till godset.

.Af honom såldes det redan samma år, 1663,

för 27,000 rdr till den ofvan omtalade hof-

kansleren Inaus Joel Öruestedl (7 1685), bygg-

herren, under hvars tid det kungliga bröllopet

ägde rum på Skottorp. — Han ärfdes först af

sin son den tappre generalen Karl Gustaf örne-

sledl (f I 742) och sedan af dottern Anna Hedvig

örnestedt (f 1753), änka efter generalen Gustaf

Wilhelm Coyet (f 1730). — Efter generalskan

Coyets död ärfdes Skottorp af hennes båda

döttrar Wilhelmina Sofia, gift med öfverste G.

A. Snoilskv (f 1784) och Mariana Elisabeth,

gift med mdipren Eber/iai d von Krassotv 1801).

Då det förstnämnda paret afled utan bröstarf-

vingar, gick gården i sin helhet till de senare,

h vilkas båda söner kapten I\arl Gusla/von Kras-

S07V (f 1832) och ryttmästaren Guslaf Ulaitritz

von Krassow (f 1820) delade godset så att den

förste erhöll hufvudgården, den senare det så

kallade Nya Skottorp, som af honom bebyggdes.

Kapten Karl Gustaf von Krassow sålde år
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1813 Skottorp till kommerserådet Peter Möller

(I 183 i), det nuvarande slottets byggherre; hans

änka Elise Marie Béen (t 1848) sålde år 1846
— »till vänpris» -— Skottorp till sin brorson

och sin mans adoptivson, ryttmästaren P. von

Möllc) (t 1883) författaren till det flera gånger

omnämnda arbetet »Halländska herregårdar».

Hans son godsägaren A. von Möller är Skottorps

nuvarande ägare.

Det är icke blott hufvudbyggnaden på Skot-

torp som erinrar om den äldre anläggningen;

äfven i det sätt på hvilket omgifningarna äro

ordnade kan dennas hufvuddrag ännu iakttagas.

Framför slottet befinner sig en stor gård, prydd

Bakom slottet utbreder sig ett vidsträckt och

väl vårdadt parkområde. Enligt Suecia låg här

fordom en i fransk stil anlagd park med raka

gångar och parterrer, omgifna af alléer af högre

träd. Denna anläggning, som väl liksom själfva

slottet hade råkat i förfall, slopades på 1830-

talet och ersattes af en park i den då moderna
engelska stilen med slingrande gångar och ore-

gelbundet placerade buskager och trädgrupper.

Utom vanliga svenska parkträd finnas här en

mängd mer och mindre sällsynta dylika som
höra hemma under sydligare luftstreck, mag-
nolier, rhododendron, olika arter af plataner,

thujor som nå en ovanlig höjd, sällsynta

Gårdsflyglarna på Skottorp. Bilden visar högra flygelparet, t. v. synes slottet.

med en vacker rosenplantering i midten och

omgifven af två par symmetriskt lagda flygel-

byggnader, hvilka med järnstaket och galler-

grindar äro förbundna med slottet. De större

af dessa flyglar, som ligga närmast slottet, ligga

tydligen på samma grund som de långa flyglar

som enligt vSueciabilden omgåfvo gården framför

slottet; möjligen äro murarna till en del de-

samma. Från gårdsplanen leder en bred väg,

omgifven af ett par stora rektangulära dam-
mar, bort till de likaledes symmetriskt belägna

ekonomibyggnaderna. Dammarna finnas äfven

på Sueciabilden. — Den nuvarande väldiga

ladugårdsbyggnaden, af gråsten, bär årtalen

1820 och 1885, det senare angifvande en om-
byggnad, verkställd af nuvarande ägaren, efter

en eldsvåda genom åskeld år 1884.

barrträdsarter m. m. — Från södra sidan

af parken erbjuder sig en vidsträckt utsikt

öfver Stensåns dalgång och på andra sidan

denna höjer Hallands ås sin skogklädda höjd-

sträckning.

Afståndet från Skottorps slott till Skottorps

station å Västkustbanan (bandelen mellan La-

holm och Båstad) är cirka 2 kilometer. - - Skot-

torps gods (Skottorp till skillnad från det i

början af 1800-talet afskilda Nya Skottorp,

som ligger ett par kilometer nordligare) om-

fattar med underlydande gårdar i Skummes-
löfs socken 87ig mantal med ett sammanlagdt

taxeringsvärde uppgående till omkring 1,137,000

kronor. I de 4 angränsande socknarne upp-

går taxeringsvärdet till omkring 470,000
kronor.

8



GR
SPERLINGSHOLM

ÖFRABY SOCKEN, HALMSTAD HÄRAD, HALLANDS LÄN

Af ERNST MALMBERG

Omsusaclt af uralclri_L;a ekar och bokar, i

cn vidsträckt, naturskön vikl[Kirk lii^gcr

det nutida S[)erlino^sholm, -- invid Nissan

i en härliii^, omväxlande natur, diir o;-amnial kul-

tur och en stark, skönhetsälskandc vilja satt sin

prägel. Komin(.'r

man fran I lalm-

stad ()fver de

öppna fillten in

under de sku^i^iga

alléerna, slår redan

berrgårdsstäm n i n -

gen starkt emot.

Förbi den Spcr-

lingska (lamlc-

gården '> invid allr-

en, Henning Wran-
gels dekorativa

magasinsbyggnad

samt de prydliga

ladugårdarne och

stallet svilnger man
u[)[) kring cn nn'C-

ket stor, ö[)pen

gräsplan fram till

stora trappan, som i sin monuiiKMitalt dekora-

tiva anordning gör ett ståtligt och anslående

intryck. Ililr är ingen t\'ngandc högtidlighet,

utan ()ppet och ljust — rena linjer och glada

färger; (.'tt Ikmu med en känsla af trygghet och

bchai» och som Icfver sitt lif starkt och sundt.

Godsägaren

Carl Kiivicnsticrna.

Vai klok, medveten vilja och ett lyckligt läge

ha gifvit åt .Sperlingsholm en renaissance, som
ej är alla gamla gårdar beskärd. Det finns

andra åter, som timrats en gång i kärlek och

lycka, som få tyna af. Ingen hör dess klagande

och anklagande

ljud och de kärfva

maningsorden från

epitafier och mar-

morkistor missför-

stås.

Sperlingsholms

grund läggare är

Casper Otto Sper-

ling, I lallands för-

ste svenske gene-

ra1gu\ ernör, herre

till RådmanSÖ och

Ösbyholm i Ro-

sla^ren samt Neh-

ringen i \^or-Pom-

mern. Ar 1648

köpte han för

1 8,000 Rdr af

kungl. räntmästa-

ren Sivort Becks änka Lisbeth Stensdotter

Bille till Wanås gårdarne Snöstorp och Frännarp

utanför Halmstad samt ett »Falkefanger-Leye»

(ställe där jaktfalkar fångades) vid Fylle-å —
som flyter genom Snöstorps socken. Snöstorp

— eller Snidstrup - innehades under 1200-

Frii Greta Kuylenstierna

född Ryman.

9
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talet af familjen Ribbing och tillhörde sedan

de danska släkterna Bielke (Falster), Hvitfelt,

Beck och Bille. År 1650 fick Sperling tillstånd

att flytta säterifriheten från Snöstorp till Sper-

lingsholm, som han anlade och bebyggde på

byn Klackerups ägor och uppkallade efter sig

själf.

Casper Otto Sperling föddes i Mecklenburg

I5q6, kom som 1 6-årig till Sverige och blef

musketerare vid öfverste Seatons regemente,

tjänte sedan vid en mängd svenska regementen

och var öfverste för Södermanlands regemente

och för Lifgardet samt 1645 generalkrigskom-

missarie vid armén i Skåne. Han var en mycket

duglig man på många områden, men mildhet

mot underlydande lärdes ej i tidens hårda fält-

lif — och Sperling tycks ha haft mindre däraf

än de flesta. Då allmogen framförde sina klago-

mål vid riksdagen år 1650, klagades »gruffve-

ligen öfver Sperlingen». Han dog år 1665,

och Sperlingsholm ärfdes af andre sonen Göran

Sperling, då kapten vid öfverste Berndes dra-

goner, 1676 generalmajor och landshöfding i

Halland, sedermera generalguvernör öfver Inger-

manland, Karelen och Kexholm samt grefve

och fältmarskalk. Han dog i Narva 1 69 1 och

ligger tillsammans med sin första hustru Inge-

borg Lillehöök af Fårdala begrafven i Halm-
stad kyrka. Hans tredje fru Märtha Fleming
hade år 1684 som morgongåfva fått Sperlings-

holm, hvilket hon innehade till sin död år 1747.
Efter ett års arftvister löstes Sperlingsholm

af fältmarskalken friherre Georg Bogislaus Stael

von Holstein pä Wapnö, som var gift med
Göran Sperlings dotterdotter Ingeborg Christina

Horn af Rantzien, men han sålde gården omedel-

bart till sin svåger, sedermera fältmarskalken

friherre Carl Henric Wrangel till Adinal, hvil-

ken som fånge efter Pultava fördes till Moskva
och där under fångenskapen blef gift med Märtha
Helena Horn af Rantzien, h vilken tillsamman

Sperlingska ga in legården

.

med sin far och sinä syskon tillfångatogs af

ryssarne 1 704, då Narva föll. Ar 1 74 1 efter

den ojämna striden vid Willmanstrand föll Wran-
gel för andra gången i ryssarnes händer —
och blef skaldernas och folkfantasiens hjälte. De
sista åren af sitt skiftesrika och mångbepröfvade
lif bodde han på Sperlingsholm och dog där

år 1755 samt ligger med sin hustru begrafven

i det Gaggeska grafkoret i Hamstad kyrka.

Efter moderns död 1771 öfvergick Sperlings-

holm till yngste sonen Georg Gustaf Wrangel,

som efter ett äfventyrligt och verksamt krigar-

lif år 1 68 1 blef landshöfding i Halland samt

sludigen minister i Italien och dog i Livorno

år 1795. I^ör sitt energiska arbete för krono-

brännerierna under Gustaf III:s tid — och för

utminuteringen af varan, fick han tillnamnet

» Brännvins-Wrangeln»; landshöfdingen i Öster-

götland hotade han med tjänstens förlust, där-

för att öfver 100,000 kannor brännvin funnos

osålda inom hans län. Då han lämnade lan-

det öfverlät han Sperlingsholm på sin bror-

son, landshöfdingen Carl Adam Wrangel, hvil-

ken år 18 10 skänkte Sperlingsholm och Aras-

löf i Skåne till sin son baron Henning Gustaf

Wrangel, enligt Anreps korta karakteristik

»känd genom sina kärleksäfventyr, sitt häf-

tiga lynne och sina dueller». Han var kapten

vid Svea lifgarde och var med i sista finska

kriget, men vid regementets därpå följande

degradering tog han afsked år 1 809. Som
ofvan nämndes fick han året därpå af sin far

Sperlingsholm och gifte sig med den 1 7-åriga

Anna Hedvig Lewenhaupt — »Sveriges rikaste

och starkaste, vackraste och mest oemotståndliga

karl med Sveriges härligaste qvinna».

Henning Wrangel intresserade sig mycket

för jordbrukets förbättrande och skogsskötseln

samt anlade afvelsgårdarne Wrangelsro och Will-

manstrand. Han inrättade en Lancasterskola för

100 barn och byggde ett stort magasin för

spannmål, uteslutande afsedd för lån åt

godsets underlydande. Han präglade

särskilda mynttecken för Sperlingsholm,

de flesta af koppar och runda, med
»Henning Wrangel» pä aversen, andra

' hafva en bikupa omsvärmad af bin och

inskriptionen: »Himlen välsigne idog-

heten». Af poletterna är en af lera;

samtliga hafva det Wrangelska vapnet.

De nio mynttecknen finnas beskrifna i

Neuman »Beschreibung der kupfermiin-

zen» Prag 1869. Exemplar af dem
jämte stansarna förvaras ännu på Sper-

lingsholm. Hvad en dylik detalj klar-

10
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gör skillnaden mellan lifvet på en svensk herr-

gård för loo år sedan och nu!

Det gamla, obekväma Sperlingska stenhuset

invid landsvägen motsvarade ej Henning Wran-
gels fordringar, hvarför han år 1 8 1 2 började

bygga ett nytt ståtligt hem, dit värdinnans skön-

het, l)egåfning och charme lockade celebra gäster

från när och fjärran, hvilka tjusades af hennes

sång — »den själfullaste ton, som väl ännu

blifvit hörd på jorden». Sperlingsholm var ett

af dessa litterära och konstnärliga hof, som förr

i världen funnos på Sveriges landsbygd. Den

24 juli 1833 dog Hedda WVangel och tre

månader därefter var äfven Henning Wrangel

borta — den siste af sin ätt. Denne »siste

riddare», som Fredrika Bremer kallar »ett öm-

somt godt, ömsomt styggt barn.^ är en högst

ovanlig ty[), som fr)rtjänar en närmare bekant-

skap (Biografiskt lexikon, Del 21), liksom Hedda
Wrangels och I^Yedrika Bremers psykologiskt

intressanta, hängifna vänskap (se bl. a. »Fredrika

Bremer, Biografisk studie af S. L— d Adlersparre

och Sigrid Feijonhufvud »).

Sperlingsholm ärfdes af I lenning Wrangels

kusiner, grefvarne Malcolm och Hugo llamil-

ton, h vilken senares son grefve (lustaf Hamilton

var gårdens disponent åren 1853— 1865, under

hvilken tid landtbruket och skogsskötseln fingo

den rationella grund, på hvilken de följande

ägarne byggt sitt framgångsrika och gifvande

arbete. Ar 1866 under de då rådande hårda

tiderna såldes Sperlingsholm med underlydande,

taxeradt till 1,449,700 Rdr för 850,000 Rdr till

kam.marherre Carl Johan Ciammal Kuylenstierna,

som år 1888 gaf gården till sonen Carl Sel)astian

Kuylenstierna, gift med Margareta ((ireta) Char-

lotta Rym an.

Sperlingsholm med FröslicUn, Arlösa, Kistinge,

m. fl. omfattar något öfver 20,000 tunnland^

däraf 5,000 tunnland åker och 10,000 tunnland
produktiv skogsmark. Ar 1906 anlades vid

Nissan en kraftstation, som efter senare ut-

vidgning nu är på 600 hästkrafter och lämnar
all kraft och belysning för gården samt dess-

utom till industrier utanför Halmstad. Sam-
manlagda taxeringsvärdet är 3,380,300 kronon

Corps de logiets läge är lyckligt valdt på en

platå, med en vacker omväxling af lummiga
träd och öppna vidder med välskötta gräsmattor.

Det är skildt från den Sperlingska »Gamlegår-

den» och ladugårdarne af parken, trädgården

med sina höga klippta häckar samt karpdam-

marne. De präktiga ladugårdarne äro uppförda

år 1 89 1, ett idealiskt stall och ridhus år 1894.

hrån ett utsiktstorn på en höjd i parken har

man en vidsträckt utsikt öfver Kattegatt och

Halmstad samt trakten däromkring. I ett här-

ligt läge där bredvid ligger den af godsägare

Kuylenstierna år 1906 efter ritningar af arki-

tekten Knut Beckeman byggda kyrkan, med
altartafla af professor Olle Hjortzberg.

Corps de logiets arkitekt var den då mycket

unge konduktören vid öfverintendentsämbetet

l'ehr Axel Nyström, som tycks ha tagit ritnin-

trarne till det Bondeska Säfstaholm i Söderman-

land till förebild. Detta uppfördes samtidigt

(1804 — I 81 5) i den rådande nyantika stilen af

tidens mest anlitade arkitekt Carl Christoffer

(ijörwell. Det är en tilltalande komposition af

ståtlig helhetsverkan och betydligt angenämare

för ögat än många af Nyströms senare verk,

då han blifvit erkänd konstnär och professor

samt vunnit ära och ryktbarhet. Det är ett

midtparti i tvä våningar med sammanhängande

envåningsflygelbyggnader i linje med fasaden.

Byggnaden är af sten med putsade murytor.

Slottet frdn gårdssidati.

I I
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Rotundan. Hedda Wrangels musiksalong.

hållna i gul färgton samt friser, fönsterom-

ramningar och de rusticerade gaflarne i hvitt.

Den är täckt af ett svagt sluttande valm-

tak af plåt. Framför porten är en prostyl

af granit, som uppbär en altan. På entable-

mentet sitta bronsmedaljonger af Henning och

Hedda Wrangel, modellerade af Byström samt

där emellan den för ändamålet af Franzén för-

fattade inskriften: »Derute ett fädernesland här-

inne en vän». Få trappans framspringande sid-

stycken ligga sfinxer. Kring den halfrunda ut-

byggnaden åt parksidan — för rotundan och

biljardsalen — har den nuvarande ägaren byggt
en glastäckt veranda med utgång från biljardsalen.

Nedre våningen genomlöpes af långa brutna

korridorer med rum å båda sidor. Här lio-o^a

skrifrum, förmak, biljardsal och gästrum samt
barnkammare och köksafdelning; sofrummen
ligga i öfre våningen åt gårdssidan.

Midt för entréen går en bred stentrappa —
som från ett vändplan delar sig i två grenar
— upp till öfre hallen, som har en sengustaviansk

möbel. Här innanför ligger husets stora pryd-

nad, »rotundan» — Hedda Wrangels musik-

salong, ett utomordentligt väl afvägt och stilrent

rum, af cirkelrund form och öfver nio meter
högt, belyst såväl genom de höga fönsterna som
från kupolen, vackert dekorerad m.ed stuckorna-

ment; liksom allt öfrigt i kejsarstil. Väggarne
äro i marmorimitation. Öfver de båda öppna
spisarna af hvit marmor sitta ståtliga, fasta

speglar i rik empire, de på vackra kolonner
hvilande entablementen hafva mycket eleganta

ornament. De skulpterade dörrarne hafva lyror,

omgifna af empireemblem samt dörröfverstycken
med empiremotiv. Parkettgolfvet är ett synner-
ligen fint arbete i ceder och valnöt med i midten

Rotundan med Apollo och Euterpe.

en sjungande svan. Mellan fönstren stå Apollo

och Euterpe i hvit marmor, beställda af By-

ström under Wrangels långa vistelse i Rom.
Kring väggarna stå empirefåtöljer.

Till vänster om rotundan ligger matsalen och

till höger en ståtlig salong med bevarad fast

dekorering. Väggarna äro målade i grisaille,

fält mellan kolonner, som uppbära en fris af

örnar och girlander. Mellan fönstren sitta de

ursprungliga väggspeglarna med fasta konsol-

bord, och en dekorativ hel empiremöbel samt

en ståtlig, stilenlig kristallkrona, fulländar in-

trycket. Rummet prydes bland annat af por-

trätt af godsägaren och fru Kuylenstierna, må-

lade af Oscar Björck, samt en byst af kammar-
herre C. J. G. Kuylenstierna, modellerad af Sven

Andersson 1883.

Godsägarens skrifrum har en enhetlig Karl-

Johans möbel med tillhörande skrifbord med
dekorativ uppsats, väggarna äro täckta af vapen

samt älghufvuden, horn och fåglar; jakttroféer

från godset. Den nuvarande herren till Sper-

lingsholm är en mycket intresserad jägare och

jaktvårdare — hans fasanjakter på hösten äro vida

kända och uppskattade — ; och hans välskötta

skogar göra både honom själf och andra glädje.

I ett af gästrummen, det s. k. kungsrummet,
står på en upphöjning Hedda Wrangels empire-

säng af mahogni med rika beslag, på hvar och

en af de fyra sängstolparne stå höga urnor och

öfver bakstycket är en elegant formad båge
och en krans med bandögla, allt i förgylld brons

med fin ciselering. Rummets möblering i öfrigt

är i empire. På väggarna hänga Henning och

Hedda Wrangel i lith. af Constans efter Vig-

neron samt akvareller af Sperlingsholm, sign.

J. F. Weinberg 182g.
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Salonacn.

Biljardsalen ligger under »rotundan» och har

samma runda form. \';lggarna äro målade i

rosafärg med en fris i empire direkt på den

putsade murytan; äfven här är en öppen spis

i marmorimitation. Den forna empireinrednin-

gen, med fasta, efter viiggarna formade soffor,

förvaras på Sperlingsholm och kommer väl ännu

en gång })å sin ursprungliga plats på
hvar sin sida om Byströms dekorativa

marmorstaty Ceres.

1 liir fr)rvaras äfven en liten oan-

senlig pjäs, vid hvilken knyter sig ett

visst intresse, en personvåg från Wran-
gelska tiden till hvilken h()rde en bok,

som vid grefve (nistaf i laiuiltons af-

flyttning till fideikommisset 1 ledens-

berg i \';lstman]and f()l)d(> med dit

och nu ingår i dess rika samlingar

af konstskatter och arkivalier. Det kan vara

af intresse att anföra några utdrag ur »Våg-

boken», som innehåller en mängd illustra namn

på både bildningens och bördens områden.
1821 d. K) S(.-|)t. Lc Seigiifur irpjij^cllolla' — O lispuiul 5

skAlpund.

* Dc Mottoiii, som p:i i^iuiul af iiliia slaUlskap nicil Kall XI\'

Mynttecken,

af Henning

1833 d. 23 Aug. Fredrika Brcmcr — —
5 lispund 7 skålpund.

1838 d. 10 Aug.:

Hedda Wrangels ande gär igen

ofta än i dessa salar,

ser ur fönstren in och talar

vänligt till en gammal vän.

Ks. Tegnér — — 11 lispund.

Efter Hedda Wrangels död på Ovesholm i

Skåne medföljde Fredrika Bremer den af sorg

alldeles uppgifne mannen till Sper-

lingsholm, hvarifrån hon skref i ett

bref till sin vän P. Böcklin: »jag lof-

vade säga Dig något om Sperlings-

holiu. Ack vet Du, der var vackert.

Och jag måste der verkligen beundra,

att Hedda var så litet fästad vid verl-

den och det behagliga hon der egde.

Något mera behagligt och tjusande i

luxe, än som är inom Sperlingsholms

murar, har jag ej sett hvarken i pri-

vata eller kungshus. Allt är smakfullt, utan att

vara öfverlastadt, man tycker som man i detta

hus blott behöfde stänga till dörrarna för att

stänga sorgen och bekymren ute».

Johan kom öfver till Sverige och placerades på hans gård Engeltofta

i Skåne. Hans mer än vanligt heta temperament gjorde hans vistelse

i Sverige tämligen kortvarigt.

prägladt

Wrånset.
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STJERNARP
ELDSBERGA SOCKEN, TÖNNERSJÖ HÄRAD, HALLANDS LÄN

Af ERNST MALMBERG

Drottning Christinas sekreterare och gunst-

ling Johan Silfwerstierna är Stjernarps

egentlige grundläggare. Ar 1651 köpte

han för 1 7,500 rdr specie af fru Metta Ro-

sencrantz gården Clastrup, som hon ärft efter

sin far, den rike Holger Axelsson Rosencrantz.

Vid den under Clastrup hörande Torups by
hade Holger Rosencrantz låtit uppföra ett större

stenhus, som länge stod obebodt, men då Clas-

trups gård år 1653 antändes af åskan och ned-

brann i grund, flyttade Silfwerstierna till detta

»Torups hus» och byggde ladugård och eko-

nomihus i anslutning härtill samt kallade denna
sin nya sätesgård Stjernerup, sedan Stjernarp.

Han afled här den i juni 1660 och Stjernarp

ärfdes af hans dotter Helena, gift med Peter

Durell.

Sviterna af danskarnes härjningar år 1676
samt Carl Xl:s reduktion tvungo Durell att pant-

sätta halfva gården till sin svåger landshöfdingen

friherre Mårten Lindhielm och 1686 sålde Du-
rells änka återstoden till honom. Är 1735 ärfdes

gården af hans styfdotter friherrinnan Hedvig
Charlotte Fleetvvood, hvilken redan 1738 öfver-

lät den på sin måg kammarherre Johan Daniel
Cedercrantz, som dog på Stjernarp år 1765,
efter att ha left där som änkling i 26 år ^

—

från sonens födelse, som i dessa tider så ofta

blef modrens död.

Vid reparation i Tönnersjö kyrka, då det Ce-
dercrantzska grafkoret öppnades, upptäcktes att

kammarherrens balsamerade lik hade ett silkes-

snöre hårdt bundet om fötterna — för att hindra

honom från hans efter döden fortsatta prome-

nader mellan gården och karpdammarne vid

Stjernarp.

Sonen Johan Wilhelm Cedercrantz — liksom

fadern en tid vice landshöfding i Halland —
innehade Stjernarp till sin död 1805, men året

därpå sålde arfvingarne gården med underly-

dande, som nu bestod af 45V4 mantal, till fri-

herre Jakob Kjell Bennet för 100,000 rdr b:co.

Nu följde en tid af växlande öden för den

gamla gården, redan 1 808 sålde baron Bennet

den till kommerserådet Peter Möller på Skot-

torp, som år 1813 afyttrade den till kommer-
serådet Anders Johan Hammar, som frånskilde

säteriet Ahlslöf, hvilket han gaf till sin son Carl

Hammar samt sålde Stjernarp med underly-

dande för 300,000 rdr till ryttmästare Rudolf

Tornérhjelm på Wrams-Gunnarstorp och löjt-

nant Ludvig Lilliehöök på Hjuleberg, af hvilka

den förre snart blef ensam ägare. Han sking-

rade i smålotter öfver i i mantal samt sålde

1 85 I återstoden för 525,000 rdr till sin svåger

kammarherren friherre David Erik Stierncrona,

hvilken året därpå fick Kungl. Maj:ts tillstånd

att hit öfverflytta fideikommissnaturen från Akes-

hof med underlydande, hvilket fideikommiss stif-

tats af stamfadern, presidenten friherre Gabriel

Stierncrona år 1721. Efter friherre David Erik

Stierncronas död år 1900 innehafves fideikom-

14
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Stjernarp från alléen.

misset af hans son hofjägmästaren friherre David

Algernon Stierncrona.

Stjernarp med un(l('rl\'dande: Brunskog, Kron-

torp, Chestorp (Clastrup), Nygård m. fl. omfat-

tar nu 2 8-V'i mantal med 3,750 tunnland åker

och äng samt 3,000 tunnland skog och hag-

mark. Till gården höra kvarn, såg och lax-

fiske. Taxeringsvärdet är 1,200,000 kronor.

(iården ligger en mil sydost om Malmstad,

omgifven af vackra ekdungar. I-^n gammal allé

leder förbi de vidsträckta trädgårdarne och karp-

dammarne fram till herrgården. Corps de logiet

har utseende af ett par stora herrgårdsflyglar,

där hufvudhyggnaden saknas — men någon

dylik har aldrig funnits och kanske aldrig af-

setts. Den ena byggnaden är det af Holger

Rosencrant/ uppförda Torups hus», som nu

(jcuiiUi stenhuset.

inrymmer köksafdelning samt gästrum, den andra
- - det nuvarande boningshuset — uppfördes i

likhet med det gamla af kommerserådet Ham-
mar och innehåller sex rum i nedre våningen

samt sex i den öfre. Förr funnos mellan dessa

nu nämnda och stora landsvägen ytterligare ett

par af Silfwerstierna uppförda korsvirkesflyglar,

hvilka då inrymde köksafdelning och ekonomi-

rum.

Det är ej yttre eller inre arkitektur, som vid

Stjernarp tilldrager sig största intresset, utan de

ståtliga samlingar som förvaras där, framför

allt de Sticrncronska och Sticrneldska porträt-

ten samt de dyrbara och intressanta delar som

återstå af det Sticrneldska biblioteket och ar-

kivet; öfver 1,500 arbeten och 500 handskrifter

äro efter den siste friherre Stiernelds död, i

enlighet med testamentarisk

förordning, skänkta till Upp-

sala universitetsbibliotek.

Stora förstugan — med en

svängd, öppen trappa till öfre

våningen — är möblerad med
gamla skulpterade stolar samt

en större ekkista med be-

slag. \'äggarna äro fullstän-

digt täckta af porträtt och

en samling horn af på Stiern-

arp fällda djur. I den innan-

för liggande salongen och i

matsalen hänga familjepor-

trätten, målade af förnämliga

mästare och inramade i stil-

trogna, eleganta originalramar

— i barock, rokoko och Louis

XVI. Man ser sällan ett gal-
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leri af familjeporträtt så representativt och så

fritt från kopior eller som målning mindervär-

diga original.

Väggfälten mellan fönstren täckas fullständigt

af helfigursporträtt i kroppsstorlek af riksråden

Fabian Wrede (1694 — 1768) och Plenning Adolf

Gyllenborg ( i 7 1 3— 1775), gift med Maria Sophia

Stierncrona; tvenne ståtliga porträtt af Schröder

och Lorentz Pasch d. ä.; i pompösa originalramar.

På ett 1600-tals kabinettsskåp, inlagdt med
elfenben och sköldpadd, står en praktfull dryc-

keskanna af silfver med en fris i hög relief af

skulpteradt elfenben, föreställande en backanal;

på locket Bacchus på tunnan och som fötter

änglahufvuden. Bredvid ligger ett kruthorn af

elfenben med skulpterade jaktscener. På fotens

afsatser stå ett par ostindiska bålar, med kant

i guld och blått och spridda blombuketter i

färger, dessutom finnas dyrbara ostindiska urnor

däraf en monterad med förgylld, ciselerad brons

samt annan dekorativ keramik. På en rokoko-

byrå står en vacker samling pokaler och glas

samt miniatyrer. Där bredvid är ett mycket
högt och vackert golfur med kineserier i guld

pä lackering i blått, verket signeradt A. Pol-

hammar, Stiernsund samt inskriptionen: »Sic

volvitur setas». I matsalen står ett annat af

samma form och dekorering men på röd lac-

kering samt försedt med samma signatur och

inskription; två i sitt slag ovanligt dekorativa

pjäser, som ha den stora fördelen att hafva be-

varat sin ursprunglighet orörd.

Delalj af salongen.

Riksrådet Henning Adolf Gyllenborg.

Oljemålning af Lorens Pasch d. ä.

Till vänster om salongen ligger biblioteket

med väggarna helt täckta af böcker, bundna i

gamla guldpressade skinnband, som gifver en

mycket dekorativ och gedigen helhetsverkan.

Detalj af salongen-



Detalj af salongen.

Därinnanför li.nger barons skrifrum, som har

en Marieberg-skakelu^-n, dekorerad med gir-

landcr i tusch samt är försedd med en ovan-

Hgt h()g och smal, hvälfd nisch.

Boksamhngen omfattar hufvudsakhgen historia

och mcmoar\(M'k samt svensk och fransk i 700-

talsHttcratur från Sticrncldska biblioteket. Däri-

från stamma ock alla rariteter på området, in-

kunabler och sällsynta tryck, som finnas i riklig

mängd och hvaraf jag endast kan få anföra en

ringa del.

l{n tysk, rikt illustrerad bönbok, har tillhört

drottning Catharina Månsdotter, som skänkt den

till sonen Gustafs väninna Brita Pedersdotter

1

l'ällmarskalken

Friherre Samuel Gustaf Stierneld.

Oljciiifiliiin^ A C, I'', von l'.ic(l;i.

Gustaf Nils Algernon Stierneld,

sedermera utrikes statsminister.

01jcni:\liiin^ al' (". F. vein Breda.

Kammarlierre

David Stierncrona.

OljeniSIiiiiig af I-. Pasch il.
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Karth, hvars namnteckning finnes under några

rader, däri hon kallar sig själf med i 500-talets

mera kraftiga uttryck. Frän henne har den

gått i arf till sonen Laurentius, stamfader för

släkterna Eldstierna och Stierneld. En tysk an-

daktsbok i rikt silfverbroderad pärm har till-

hört Erik XIV:s dotter Sigrid, som själf bro-

derat pärmarna och skänkt boken till ofvan-

nämnde Lars Karthetskij Eldh, genom hvilken

den kommit till Stierneldska familjen. En syn-

nerligen väl bibehållen Gustaf Vasa-bibel har

tillhört Laurentius Petri och är af honom för-

sedd med noter, därefter har den ägts af Karin

Månsdotter och Lars Eldh, från hvilken den

gått i arf i fem generationer Stierneld och är

försedd med en mängd intressanta anteckningar

om och af Stierneldar, hvilka anteckningar klart

och tydligt angifva släktleden och härstamningen.

Ett exemplar af psaltaren i silfverbroderadt band

har tillhört Karin Månsdotter. Af Johan IILs

liturgi — den så kallade »Rödboken» af år

1576 — finnes ett utmärkt exemplar i original-

pärmar, som tillhört den lärde riksskattmästaren

Sten Bielke; med företal af ärkebiskop Laurentius

Petri Gothus och samtliga prästerskapets tryckta

samtycke. I slutet är infogadt i handskrift konung
Johans bref till prästerskapet i vSödermanland

af 12 februari 1588, prästerskapets svar samt
ärkebiskopens bref emot Södermanlands präster-

skap af 13 januari 1588 m. m.

En tysk bibel tryckt i Wittenberg 1606 har

tillhört Lars Eldh och är försedd med en an-

teckning af A. L. Stierneld: Immerfort har

denna bibel gått i arf till mig».

A. L. Stiernelds historiska samlingar voro

betydande och hans galleri af svenska porträtt

synnerligen rikhaltigt, ensamt af Vasahusets med-
lemmar funnos öfver 30 porträtt i olja, däri-

bland det till Uppsala universitet skänkta origi-

nalet af Gustaf Vasa från år 1542, hvilket för

några år sedan lät så mycket tala om sig vid

Zorns renovering däraf, då den verklige kung
Gösta kom i dagen. Detta porträtt har tillhört

drottning Gunilla Bielke och hängt i lilla mat-
salen på Bråborg, hvilken gård efter pfalzgref-

ven Adolf Johans död år 1689 arrenderades af

landshöfdingen i Linköping Lars Eldstierna,

från hvilken det kommit till den närbesläktade
Stierneldska familjen.

De Stierncronska familjeporträtten på Stjern-

arp börja med stamfadern, slottsfogden Pehr
Larsson Welt och hans hustru Elsa Lindmarck,
som äro målade af M. Meijtens d. ä. Deras
son presidenten friherre Gabriel Stierncrona

(1669— 1723) och hans gemål Antoinetta Maria

Amya äro målade dels af Schröder — knä-

stycken — , dels af De Marée — elegant ut-

förda bröstbilder i ovala, vackra originalramar.

Deras son kammarherre David Stierncrona ( i 7 1

5

— 1784) är afbildad, klädd i svenska dräkten,

af L. Pasch d. y.; en replik däraf är utförd af

systern Ulla Pasch. Hans hustru friherrinnan

Agneta Wrede af Elienä är målad i olja af

Björk efter pastell af G. Lundberg.

Af deras son hofmarskalken David Stiern-

crona (1754— 18 1 7) finns en miniatyr, signe-

rad »D. Bossi pinxit 1796»; af hans tre fruar

finnas äfven porträtt i miniatyr, däraf ett mycket

godt af Sparrgren.

Af sonen generalen David Henrik Stiern-

crona (1786— 1845) är ett ungdomsporträtt i

Byron-krage, måladt af Södermark, en minia-

tyr signerad »Way 1820» samt en liten bröst-

bild af Westin, som äfven målat generalskan

Stierncrona, född af Schenbom — fullkomlig

Breda-imitation i såväl komposition som färg;

af henne finns äfven ett miniatyrporträtt i profil,

signeradt »Gillberg 18 14». Deras son kammar-
herre David Erik Stierncrona (1820— 1900)

och hans hustru Charlotta Lovisa Aurora Stiern-

eld äro målade i pastell af Bertha Valerius.

Af öfverstelöjtnant Gabriel Stjerncrona, till-

hörande adliga ätten finnes en bröstbild enligt

inskriptionen bakpå: »peint å stralsund Le 1

5

Mars 1758 par D. Woge». Dessutom finnes

en bröstbild i olja af »Adjutanten hos Grefven

af Saxen Capitenen Carl Erik Stierneld. Döds-

skiuten vid stormningen af Prag 1741».

Af de Stierneldska familjeporträtten hänga
här Lars Kartheskij Eldhs son Samuel Larsson

Stierneld (1637— 1716), som är målad i London
1 66 1. Af hans son, lagmannen i Nerike, Lars

Stierneld finns dels ett knästycke af Lorentz

Pasch d. ä., dels en miniatyr, sannoHkt af Brenner.

Af sonen, fältmarskalken friherre Samuel Gu-
staf Stierneld (i 700— i 775) finnas två charmanta

porträtt, ett af C. F. von Breda, måladt 1799
»efter ett träaktigt orginal» och ett knästycke af

D. Pasch d. y., som enligt samtida anteckningar

då ansågs som en af Paschs förnämsta arbeten.

Hans hustru Christina Birgitta Falker är målad

af Ulrika Pasch.

Af hennes föräldrar statssekreteraren Anders
Falker och hans hustru Anna Maria Tersmeden
(Cedercreutz) finnas ett par härliga porträtt,

signerade »G. De Marée» — ej som han oftast

skrifves Des Marées. Fältmarskalkens son,

öfverkammarherren och historikern Adolf Lud-
vig Stierneld (1755— 1825) är målad i miniatyr

af Bossi och af Gillberg. Han hustru, gref-
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vinnan Christina Charlotta Gyldenstolpe är före-

vit^ad i många former, ett utmärkt vackert por-

trätt af C. F. von Breda (1802)* samt miniatyrer

af Bossi, Sparrman, Viertel och (iillberg (1797),

det sistnämnda infattadt i en dosa. Sonen,

sedermera utrikes-statsministern Gustaf Nils Al-

gernon Stierneld (1791— 1868), är målad som
ung af C. F. von Breda i ett maner, som mera

påminner om Wertmiiller; från äldre dagar finns

ett pastellporträtt, sannolikt måladt på 1850-talet.

Af hans hustru, grefvinnan Jarjuette Wilhelmina

Gyldenstolpe är ett min-

dre porträtt i gouache.

Utom dessa direkta

an-bilder finnas en

mängd andra porträtt i

olja, af utrikes-statsmini-

ster Stiernelds svärmor

grefvinnan Wilhelmina

Gyldenstolpe född De
Geer af Löfsta, af grefve

Fdvard Gabriel Gyl-

denstolpe, af presiden-

ten grefve Fredrik Gyl-

lenborg och hans hustru

friherrinnan l{!lisabeth

Stierncrona, knästycken

i mindre format, målade af Schröder, af Carl

XIV Johan (Till dess första adjutant (ien.

Majoren l^Vih. I). .Stierncrona ), af drottning

Desideria »Till dess (ifvcrhofmästarinna Gref-

vinnan Gyldenstolpe l)åda målade af \\'estin

samt ett charmant porträtt af W Krafft d. ä.

föreställande en okänd ryss.

Af miniatyrer finnas, utom redan nämnda, af

Gillber"-: grefvinnan Aurore af Wctterstedt född

De Geer, grefve Nils l'hilip Gyldenstolpe,

generalmajoren L. A. Reutersköld samt ett säll-

synt läckert och elegant utfcirdt porträtt af

Gustaf Adolph Reuterholm, signerat »Gillberg

1796». Presidenten friherre Axel Christian Reu-

terholm är målad af Garbi 1799. Af Carl XIII

är ett porträtt signeradt »S» (Sparrgren) och Hed-

\\si h^lisabet Charlotta är målad af Berndes.

s ITui denna af |(>han Craliiiol Oxenstierna f(ir

Amiralen Karl Edvard Rrelin, Baron (iyllcnsköld.

Minialvriiialnin".

* På ramen
pnrlrättrt skiilna

»Snille, ijoilhet och beliaj»

Att ej mera vara Skilda

Ville si<; lillsaninians bilda

Uti dessa penseldrag

Glaila, tiinkandc och niilila»

Dessutom porträtt af grefve Nils Gyllenstierna

till Fogelvik (1648— 1720) samt friherre Johan
Gyllenstierna (161 7— 1698), af Chargé d'Affaires

Balthasar af Schenbom samt landshöfdingen
Erik Adolph af Schenbom.

Ett ovanligt elegant och tilltalande porträtt —
sannolikt af Hall — föreställer Malla Montgomerys
vän och beundrare, amiralen Karl Edvard Bre-

lin, baron Gyllensköld. Det är infattadt i en

liten sliten ask, klädd med grön maroquin.

Af grefve Nils Gyldenstolpe till Noor och

hans hustru Maro^areta

Ehrenstéen finnes utom-

ordentligt fint arbetade

porträttmedaljonger i

elfenben, signerade »C.»

(Jean Cavalier, som vi-

stades i Stockholm på
1690-talet). Af genera-

len D. Stierncrona är

en gipsmedaljong, sig-

nerad »Fogelbergskulp.

I 8 1 3 » och som pendant

till denna Karl XI \' Jo-

han, signerad »Sergell

1 8 1 1 ».

Stjernarp har äfven

en liten undangömd rustkammare med ej så få

gamla bössor och värjor samt en del intres-

santa j)istoler, däraf ett par eleganta duellpi-

stolcr signerade (på pipan) I Adam Kuchen-

reutcr in Regensburg. Ett par dubbelpistoler

äro signerade Jakop Kuchenreuter, andra dylika

finnas af D. Bars Stockholm, A. Sjöberg Lin-

köping med flera. Ett par, en gåfva af Karl

XI \' |ohan till general D. Stierncrona hafva

följande inskriptioner i guld — »Protectori Olim

Ilanovriae nunc Patri Suceiae» samt »Triumpha-

tori Hostium Victori Pectorum Svecorum.»

Ett par vackra dubbelpistoler ha på piporna

inlagdt: »A L Stierneld 1781»; tydligen be-

ställda för detta års ståtliga tornérspel på Drott-

ningholm, der han deltog i »Hertigarnes Ka-

drilj». Han lät måla sig i tornérspelskostymen

och skref på porträttets baksida:

»Vaillant et tendre tour å tour.

»Je Combas pour ma Dame et vange ma Patrie.

Joindre aux lauriés de Mars les Mirtres deTAmour

Fut toujours ma philosophie».
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TJOLOHOLM
TJÄRAS SOCKEN, FJÄRE HÄRAD, HALLANDS LÄN

Af ERNST MALMBERG

Tjolöholm är det gamla Thiulfö, som enligt

Waldemars jordebok af år 1231 tillhörde

konung Waldemar af Danmark. Om dess

öden i öfrigt under den danska tiden känner

man föga.

Dess förste svenske ägare var fältmarskalken

grefve Carl Mau-
ritz Lewenhaupt,

som år 1659 köpte

gården af danske

öfversten Fredrik

Rantzaus änka Ida

Skeel och hennes

son Otto Rant-

zau. Då omfatta-

de Tjolöholm i

det närmaste hela

Fjärås socken.

Efter Lewen-

haupts död 1666
innehades gården

af hans andra hu-

stru Anna Maria

Cruus af Edeby
till 1692, då går-

den såldes för en

riksbankens fordran å 1 5,000 daler silfvermynt

till presidenten grefve Fabian Wrede, som var

gift med Brita Cruus. Hon fick år i 707 Tjolö-

holm i morgongåfva och innehade gården till

sin död år 1716. Sonen Carl Casper Wrede
afled redan 1701 och Tjolöholm ärfdes af dot-

Stallmästaren vid K. M:ts hof

Grefve Carl Bonde.

tern Sophie, gift med friherre Erik Sparre af

Kroneborg—'sedermera grefve Sparre af Lundby,

öfverste vid Royal Suédois, som efter honom
en tid kallades Sparreska reg:tet. Hans son,

den bekante öfverståthållaren grefve Axel Wrede-
Sparre, sålde år 1751 Tjolöholm till landshöf-

dingen i Halland

Hans Hummel-
hielm, som dock

snart fick lämna

gården såsom pant

för en riksbankens

fordran. Panträt-

ten öfvertogs år

1767 af Anthony
van Egmondt, en

till Göteborg in-

flyttad holländare,

hvilken innehade

gården till år i 774,

då den för i 5,430
Rdr. Specie löstes

af direktören vid

Ostindiska kompa-
niet Anders John

Swalin, död i 799.
Tjolöholm ärfdes af sonen Johannes, som dog

på Tjolöholm julaftonen 181 2, hvarefter går-

den sköttes af änkan till år 1827, då sonen

Anders Wilhelm Swalin, som myndig öfver-

tog gården. Han dog ogift 1831 och egen-

domen öfvertogs af brodern Carl Ferdinand

Grefvinnan Blanche Bonde

född Dickson.
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Slottet frun landssiJan.

Swalin, som betydligt förbättrade och utvid-

gade den.

Anders John .Swahn hade genom testamente

af 8 jan. 1782 förordnat att äldste sonen, led

efter led, skulle lösa gården för 25,000 Rdr.

Rmt. Denna förordning blef pä arfvingarnes

begäran upphäfd af Kongl. iMaj:t är 1835 och

gården såldes 1841 för 80,000 Rdr. till engelske

husarlöjtnanten Richard I3ann, som dog på
'Ijolöholm 1857, hvarefter arfvingarne år 1863

sålde egendomen till ryttmästaren vid skånska

dragonreg:tet Axel Werner Santesson. (jenom

testamcntarisk förordning erh()ll sonen Berndt år

1868 Tjolöholm som fideikommiss, för sig och

sin äldste son. Ar 1892 öfverflyttades fideikom-

missrätten ])å annan fastighet och Tjolöholm

såldes till stallmästarcn James Fredrik Dickson,

efter hans död 1898 innehades gården af fru

Blanche Dickson till år 1 906, då den ärfdes af

enda dottern, grefvinnan Blanche Bonde. Ge-

nom särskilda testamentariska förordningar skall

Tjolöholm — med allt hvad därtill hörer —
gå i arf till äldste sonen, led efter led, och

kommer således att tillhöra, den redan förut

med slott rikt bcjråfvade innehafvaren af de

])ondeska fideikommissen Hörningsholm, Säfsta-

holm, Wibyholm m. fl.

Utan att höra till de egendiga fideikommis-

sen har gården således tre gånger genom sär-

skilda förordnanden haft fideikommissnatur.

'ijolöholms slott ligger på sydsidan af en i

den breda Kungsbackafjärden utskjutande land-

tunga, i en vildi)ark med en raffinerad växling

af branta, karga partier och leende dalar, be-

vuxna med ek och bok. Det är ett läge, som
knappast kunde vara vackrare, med utsikt öfver

fjärden med dess kala, skarpt tecknade klippor

och i fonden hafvet. Här på samma plats låg

dess första kända corps-de-logis, af vanlig

herrgårdstyp med hufvudbyggnad och två flyg-

lar; en afl)ildning däraf från år 1840 finnes å

Tjolöholm. Här byggde äfven ryttmästare San-

tesson år 1865 sin slottslika bostad i en något

förfuskad, italiensk renaissance, en byggnad hvars

lefnadssaga blef mycket kort. Några tiotal år

senare stod det nuvarande slottet färdigt, något

närmare hafvet, och det gamla refs ned.

Tidigast bekant blef Tjolöholm genom det

af stallmästare Dickson upprättade stuteriet, som

i början omfattade öfver 100 hästar och var för-

cnadt med en mycket besökt körskola. Dess för-

nämsta engelska fullblodshingstar voro »Cracks-

man», »Upset» och »Macaw» och från kapp-

löpningsbanan minns man namnen »Druid»,

»Good Morning», »F"ilipin», »Filibuster» m. fl.

Stuteriet förminskades vid stallmästare Dick-

sons död 1898 till hälften och upphörde år

1905. Nu är där uppförd en modern och

präktig ladugård.

Stuteriet låg på norra sidan af landtungan.

Däremellan och slottet ligga arbetarbostäderna

— »byn»; en mycket målerisk samling små stu-

gor med halmtak och höga originella skorstenar

och där hvar familj har sin lilla trädgårdstäppa.
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Halländsk till sin skapnad och engelsk i grup-

pering. Midt i byn finnes en läse- och sam-
lingssal — »storstugan» samt andra anordningar
till folkets nytta och trcfnad. På en höjd vid

byn ligger kyrkan af granit, i angliserande stil.

Egendomens areal är 2,000 tunnland, däraf

600 tunnland åker och äng samt har ett taxe-

ringsvärde af 370,000 kronor.

Tjolöholms slott är byggdt efter ritningar af

vår framstående arkitekt, professor Lars Wahl-
man, som äfven byggt »byn». CJrunden lades

1898 — samma år som stallmästare Dickson
dog — och är 1904 stod den praktfulla bygg-

naden färdig med sina storartade terrassanlägg-

ningar samt mausoleet, som utgör en integre-

rande del i det hela.

Det är en härlig anläggning, som gör så-

väl up[)dragsgifvarne som konstnären all heder.

Arkitektens uppgift var att bygga ett slott i

engelsk stil med vissa andra betingelser. J lan

har l(")st sin ui)pgift på ett ståtligt sätt. Det är

inget slafviskt efterapande af gammal stil, utan

en fri komposition med fulltoniga, själfständiga

ackord -- konstnärligt, rikt och praktfullt, men
dämpadt, så att hufvudintrycket är ett harmoniskt

lugn och en varm hemkänsla. Som helhet er-

inrar byggnaden om engelsk Tudor-stil, men
materialet, granit, som var en af betingelserna

ger den en skotsk anstrykning.

Granitmassorna liksom växa upp ur naturen

och bilda ett helt med omgifningen; de äro på

ett ovanligt känsligt sätt inpassade inom ramen
af all omgifvande granit och öfvergångarne för-

medlade genom väl afvägda och långt utsträckta

terrasseringar, där professor \\'ahlman som park-

och trädgårdsarkitekt visar samma höga konst-

närlighet och anpassning; där konsten än böjt

Plan af bottenvåningen.

Hujnnlportuli n pa norra sidan.

undan för än framhäft naturens skönhet på ett

förtjusande sätt. Och som öfvergång mot haf-

vet denna vida, öppna gräsplan, begränsad af

en enkelt modulerad linje.

Inför denna nyanläggning har man ej den

vanliga känslan af att det kräfves många år,

innan den hinner växa in i sin omgifning. Här

är allt färdigt. Och man böjer sig ödmjukt och

tacksamt inför detta fullödiga konstverk. Jag

beklagar, att jag ej är i tillfälle att i ord och

bild få lämna en mera detaljerad skildring. Vi

ha i landet intet därmed jämförbart.

Byggnaden är helt af granit från Gravers-

fors och Vånevik, den råhuggna stenen röd,

den putsade i en något ljusare färgton. Tak,

stuprännor och beslag äro af koppar. Dörrar

och fönsterramar äro af rökt ek, fönsterna ha

små rutor med blyinfattning.

I fullkomlig harmoni med exteriören står in-

teriören.

Genom hufvudportalen kommer man in i en
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mindre förhall, med hög ekpanel samt granit-

omfattning kring fönster och dörrar. Den breda

ytterdörren af rökt ek är genom kopparbeslag in-

delad i fält, dörrklinka och låsbeslag äro af drifven

koppar, utförda i stora stiliserade mönster. Öfver

den öppna sandstensspiseln är en ä väggfältet

målad fris. Ofver ytterdörren sitter det Dick-

sonska vapnet i huggen granit. Golfvet är af

engelsk golfklinker.

Genom en bred enkeldörr kommer man in

i stora hallen, som verkar pompös i sin storlek

och rika utsmyckning. Den går genom två vå-

ningar och har en hög ekpanel, som midt för

entrén brytes af en mellan golf och tak gående

sandstensspis med inbyggda, fasta stenbänkar.

Ofre delen uppbäres af lekande salamandrar,

öfverst är anbragt det Dicksonska valspråket

»Coelum versus» (mot himmeln). Till höger är

den rikt skulpterade stora trappan upp till de

öfre våningarne i)å ett genialt sätt amfiteatra-

liskt grup[)erad, med ljus från ett kolossalt fön-

ster i öfversta våningen. Till vänster om spiseln

är en läktare öfver hvilken man från salongen
kommer ut till öfversta terrassen med janusbilden
— öfver den hvälfda bron. På vänstra kortväggen
är inbyggd Julius Kronbergs ståtliga duk »Drott-

ningen af Saba». Yttre hörnet är brutet och
utdraget (se planen) och härifrån faller ljuset in

genom de ungefär 6 meter höga fönstren. Öfver
ingångsdörren är ett burspråk— från grefvinnans

skrifrum i öfre våningen; d. v. s. någon vanlig

våningsindelning genom hela huset finnes ej, utan

olika partier ligga på olika höjd. Hela den inre

inredningen är en mycket fri komposition, där

det monumentala på ett förtjusande sätt brytes

af små trefna hörn, vinklar och gångar.

Hallens möblering och dekorering är väl af-

passad efter dess karaktär, skulpterade renais-

sancemöbler, 1 6oo-tals-skåp rikt dekorerade med
silfverpjäser — kannor och fat, som hvar och

en förtjänade sitt särskilda omnämnande.
En dekorativ genomgång för in till den ståt-

Röknimniet och biljarden.



5VENSKA SLOTT OCH HERRESATEN

liga matsalen, med hel ekboisering med däri

infällda porträtt af drottning Elisabeth af Eng-

land och Cromwell. En kopia af Erik XIV
efter helfigursporträttet å Gripsholm har väl

fått sin plats som svensk anknytning till nämnda
drottning. Dessutom hänga här numera de båda

Cortonaporträtten från Säfstaholm af Erik Dahl-

berg och den unge baron Cronstierna.

Fondväggen upptages af en musikläktare med
en rikt skulpterad balustrad samt därunder en

dekorativ öppen spis. Den eleganta, skulpterade

engelska möbeln harmonierar synnerligen väl

med sin omgifning. I de höga blyinfattade

fönstren sitta infattade de Bondeska och Dick-

sonska vapnen i färger. Det kraftiga stuck-

taket har i fält familjerna Bondes, Dicksons,

Dudgeons och Willerdings vapen.

Midt emot ingången till matsalen är en låg,

hvälfd entré från terrasserna mot hafvet. Till

höger härom ligger grefvens skrifrum, försedt

med ekpanel samt däröfver terrakottafärgad väf

i fält mellan pilastrar af ek; rummet är helt dc-

koreradt med dyrbara silfverpjäser samt familje-

porträtt. Här liksom i ett flertal af rummen
intager den inbyggda, öppna spiseln med sina

fasta bänkar en dominerande plats. Möblerna
äro särskildt byggda för rummet.

På andra sidan om entrén ligga rökrummet
och biljarden. Rökrummet är i genomförd
orientalisk stil med en mångfald af eleganta

detaljer, dyrbara mattor och väfnader. Ett par

trappsteg lägre ned ligger den hvälfda biljard-

salen med takljus genom en kupol; — helt af

marmor och kalksten — med väggfasta soffor

på trappafsatser längs väggarna samt dekorerad

med en rikhaltig samling gamla kinesiska bron-

ser.

Motsatsen mellan det mörka, varmt ombonade
rökrummet och den ljusa, svala biljardsalen är

mycket verkningsfull.

Från hallen leder den i afsatser brutna breda

ektrappan upp till en tvärs öfver hallen gående
»landing», med rikt skulpterad balustrad, prydd
med fristående stiliserade djurfigurer. Här in-

Si A '^Z

»The landing", passagen 1 tr. upp.
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Hallen 2 tr. upp.

nanför lij^^ga salongen och biblioteket, två verk-

liga slottsgemak, med utsikt öfver hafvet. I

salongen är en byst i marmor af stallmästare

Dickson samt ett pastell])ortr;Ut af fru Pjlanchc

Dickson, måladt i Rom af norrmannen C. M.

Ross. Vidare hänga här akvareller af v. Rosen,

Zorn och l^gron Lundgren. Här förvaras ock

största delen af slottets enastående samlingar

af keramik och preciösa.

Samlingen sachsiskt porslin omfattar öfver

loo nummer, som höra till den bästa periodens

elegantaste arbeten. Det är en kollektion af

utomordentligt h()gt viirde och enastående i sitt

slag i landet. Den innehåller nästan samtliga

eftersökta rariteter på området.

Af Mariebergsjjorslin finns här äfven en ståt-

lig samling till största delen bestående af pär-

lorna ur den Bomanska samlingen. Dessutom

en mängd eleganta gamla pjäser från fabrikerna

i Ilöchst, Lvulvigsinirg, Chelsea, Sevres, Wien,

Berlin, K()i)enhamn m. fl. samt en ovanligt ståt-

lig kollektion orientaliskt porslin. IMand det

ostindiska porslinet fäster man sig i främsta

rummet vid den i)raktfulla, rikhaltiga »Bourbon-

servisen», som tillhört Louis Philippe. Sam-

lingen emaljdosor, flaskor, klockor, miniatyrer

m. m. är synnerligen rikhaltig. Man häpnar

inför mängden af dyrbar, äkta och elegant
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konst. Miniatyrer finnas af Brenner, Lafrensen, en inblick i hvilka skatter, som rymmas inom

Bossi, Bolinder, Gillberg, Way, Berndes m. fl. dessa murar.

Endast en fullständig katalogisering kan gifva Biblioteket är ett synnerligen tilltalande rum,

Från biblioteket.
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försedt med hel ekboisering med rundt om gå-

ende, skulpterade hyllor, den vackra öppna spisen

med fasta sidobänkar l)är det Dicksonska vap-

net. Biblioteket inrymmer en god och välvår-

dad samling modern svensk och engelsk litte-

ratur, som i förening med en planerad sam-

manslagning med ett mycket omfattande, äldre

bibliotek kommer att gifva Tjolöholm en rang-

plats äfven på detta område.

Härinne står en byst i hvit marmor af fru

Blanche Dickson, modellerad af Ingel Fall-

stedt.

Dessutom är här en del vackert arbetade

elfenbensskulpturer samt keramik, hvarmed alla

rum samt trappor och korridorer äro rikt de-

korerade. Samtliga nu nämnda rum jämte gref-

vinnans skrifrum ligga i slottets hufvudparti,

grupperade omkring hallen.

Grefvinnans skrifrum har hel boisering i

obonad valnöt, med skulpterade karyatider ur

»l{n midsommarnattsdröm» samt en fris af gvl-

lenlädcr. Här hänga porträtt af medlemmar af

familjen Dickson. Möbeln är i italiensk renais-

sance.

Sofrummen samt gästrummen ligga dels om-

kring öfre hallen, dels utmed en lång gång
längs slottets tillbakadragna ])arti, öfver köks-

afdelningen och utniilrka sig liksom öfriga rum

för solid elegans och originell inredning, där

både stil- och smakkänsla fått råda. II()gst upp

ligger det uppväxande släktets våning, vackra,

soliga rum med utsikt mot hafvet.

Öfre delen af hufvudtrappan är af monu-
mental verkan, fri, öppen och ljus. I trappupp-

gången hänga en del familjeporträtt. Grefven

och grefvinnan Bonde, målade af Julius Kron-
berg, sonen Tord Bonde af Oscar Björck, riks-

rådet Gustaf Bonde, målad af Arrenius, gref-

vinnan F. B. Bonde, målad i olja af A. Björk

efter pastell af Gustaf Lundberg samt porträtt af

medlemmar af familjerna Banér,Creutz, Cronhjelm

m. fl. Ett dekorativt helfigursporträtt visar gref-

vinnan Bondes mormors mor mrs C. Dudeeon.
Här hänger äfven P. Haaxmans bekanta tafla

»Brustna strängar». — Den svartklädda kvin-

nan, som från en hvit marmoraltan i sorg och

längtan blickar ut öfver hafvet. Den verkar

här m^'cket starkt i sin slående likhet med stäm-

ningen vid mausoleet och för tanken vidare

öfver hafvet mot det stora okända, som länkar

människors öden.

Han, renaissancemannen, hvars starka, skön-

hetsälskande ande med entusiasm omfattade

denna byggnadsplan, fick aldrig se sina drcjm-

mars slott, och hon, som med starkt utpräglad

känsla och blick för arkitektonisk verkan i

hängifven kärlek fullföljde hans intentioner och

hoppades få hvila tillsammans med honom i detta

ståtliga o(-h stämningsfulla monument, hon hvilar

långt i fjärran.

Mausoleet.
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VALLEN
VOXTORPS SOCKEN, HÖÖKS HÄRAD, HALLANDS LAN

Af ERNST MALMBERG

Vallens historia förlorar sig i sagans dunkel

och sagolika ha ofta dess ägares öden
varit i forna tider.

Det är tillsamman med den under Danmarks
medeltid så berömda släkten Laxmand, som Val-

len kommer in på
historiskt område.

Riddaren Peder

Laxmands söner

Ake och Povel

Laxmand skri fva

sig båda »til Wal-
den». Ake i en

skrifvelse af den

23 juni 14 1 9, då

han som riksråd

undertecknar Erik

af Pommerns för-

drag med konung
Vladislaus i Polen,

Povel å en skif-

teshandling af år

1425. Åke afled

barnlös och ärfdes

af brodern, som
var gift med Lisbeth Krummedig och efter-

lämnade en son Peder Laxmand, hvilken fick

Vallen. Hans ende son Povel Laxmand löste

ut sina systrar och blef ensam ägare till gården.
Utom Vallen blef han småningom ägare till

Akarp i Skåne, Asserbo på Seeland, tvenne

Fru Sopliic Carlheim-Gyllensköld

född Castenschiold.

Större gårdar på Fyen samt 900 arrendegårdar,

14 kvarnar, 7 hus i olika städer och 4 skepp

samt innehade som pant Sölvitzborg, där han

1480 tillika är höfvitsman. Hans ställning

och makt motsvarade hans rikedom.

Efter den mäk-

tige mannens död

råkade barnen i

stort armod och

Vallen såldes år

1 503 till riksrå-

det Henrik Krum-
medig, densamme
som förde öfver-

befälet öfver de

danska trupperna

under de lång-

variga fejderna i

Västergötland och

Norge i slutet af

1400- och början

af I 500-talet.

å

Godsägaren

Bengt Carlheim-Gyllensköld-

Ar 1507 in-

togs och härja-

des Vallen af Ake
Hansson Thott. 1 508 återtogo danskarne La-

holm och Vallen och Krummedig var under 10

år »ämbetsman på Laholm», men bodde under

denna tid på Vallen, som han starkt befäste

med murar, vallar och grafvar.

Under fejderna mellan Christian II och Sten
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Vallen från sjösidan.

Sture hade Krummedig- öfverbefälet öfver allt

krig.sfolk(;t i Halland. Han hade efter hvart-

annat beklädt alla högre värdigheter och med
skicklighet utfört alla anförtrodda värf. Itfter

hans död 1530 Icfdc hans änka Anna Rud på

X^allen som en fullkomlig envåldsherrskarinna.

Hon dog 1536, efterlämnande en dotter Sophia,

gift med I''ske P)ilde, som utom \'allen ;ifvcn

fick I^Uinge och iMånstorp i Skåne samt gotls

i Danmark och Norge.

Aret före sin dtkl hade han upj)giort sitt

testamente och fördelat egendomarna mellan

sina barn. Hartvig Biide fick \'allen, som,

då han dog ogift, ärfdes af brodern Jörgen

Biide till l*~llinge. Denne var år 1552 >^äm-

betsman på Beckaskogs kloster», 1567 »befal-

dingsman i vort land Bleginde»; han innehade

till år 1578 Sölvitzborgs län, men flyttade sedan

till \'allen. Han byggde vid \'oxtorps kyrka

ett grafkor, som bär hans initialer. Vid hans

död 1 60 1 ärfdes Vallen af sonen Eske Jörgens-

son Biide, som öfverlefde hustru och barn och

lämnade sina gårdar \'allen, Eliinge och Or-

tofta i arf till sin kusin, riksrådet Eske Broek.

Dennes dagböcker från åren 1608, 1612 och

161 3 finnas l)evarade och gifva en intressant

inblick i en adelsmans dåtida dagliga lif. Dryc-

keslagens intensitet markeras genom olika antal

kors; vid dessa var ofta Christian IV närvarande,

hvilken ej heller var någon kostföraktare. —
»1608. Den 3 okt. Dobblat med Kongl. Maj:t og

Albredt Skiell, 100 daler, ft på slottet i Köpen-

hamn.» När korsen blifvit för många och kom-

mit för tätt, skrifver han en gång: »Libera

nos, Dom i ne!»

Han deltog i kriget mot Sverige och var

sedan en af de danska underhandlarne vid fre-

den i Knäröd — emot Axel Oxenstierna, Henrik

I lorn, (iustaf Stenbock och Nils Bjelke. Han
dog 1625.

Vallen och Gam mel Estrup ärfdes af hans

måg riksrådet Jörgen Skiel (Skeel). Denne bytte

bort \'allcn mot gården Hvidekilde på Jutland

till i lenrik Ciyllenstierna till Schousboe på Fyen,

som en tid var kinshcrre på Varberg och ägde

Skedala i Halland. Ar 1654 sålde han Vallen

till landsdomaren i Halland, sedermera lands-

höfdingen Magnus DurelP'^ som var gift med
Birgitta Cracow, en dotter till den rike neder-

ländske residenten i Köpenhamn.

Under kriget 1676 uppehöll sig den danska

armén i i dagar vid Vallen och förstörde all

crröda och all boskai) viii såviil Vallen som

Dömmestorp, hvilket äfven tillhörde Dureli, hvar-

efter \'allens urgamla borg brändes af snapp-

hanarne. Annu finnes från denna tid bevarad

en vindflöjel med årtalet 1668 och bokstäfverna

M. I). B. v. C. (Magnus Durell, Brita von Cra-

cow).

Durell dog 1677 och hans hustru 1686, hvar-

vid \'allen ärfdes af dottern Magna Brita, gift

med Erik Johan Mcck, från Lifland.

Han dog i6q3, hvarefter änkan bodde kvar

på Vallen "till sin död i 709. De hade 1 2 barn,

af hvilka sönerna Carl Gustaf, Johan Jakob och

Magnus Fredrik ärfde Vallen. Alla tre hade

valt krigaryrket, men bodde på Vallen, då de

.* Af samma släkt som Peder Duréel, som ägde Stjernarp; de

voro söner till Nils Månsson, den store, handelsborgmästare i Norr-

köping.
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ej lågo i fält eller tjänstgöring vid sina rege-

menten. Carl Gustaf Meck blef fången vid

Dnjepr år i 709 och tillbragte 1 3 år som fånge

i Tobolsk. Magnus Fredrik Meck dog på Val-

len 1727, han var gift med Clara Sabina Lil-

liehöök, sorn sedan lefde som änka på Vallen

i 34 år. Kx 173Q löste hon öfrlga delar af

gården och skötte det hela med kraftfull hand
— en kvinna af gamla stammen, sådan som

1 600-talets all-

varliga uppfo-

stran och män-

nens bortova-

ro i de långa

krigfen i främ-

mande land

skapade dem.

Hennes en-

da kvarlefvan-

de dotterMag-
dalena Eleo-

noraärfde Val-

len, hon var

gift med sin

kusin öfverce-

remonimästa-

ren Johan Ja-

kob Buren-

sköld. Han
dog 1766 på
Vallen och hans änka 1778, hvarefter Vallen

ärfdes af sönerna Otto Wilhelm, Fredrik Erik

och Göran Jakob, den sistnämnde var lifdra-

bant, men bodde på Vallen till sin död 1795.
Otto Wilhelm Burensköld löste öfriga delar

och blef ensam ägare af gården. Han var en

mycket originell man, om hvilken många sägner

gå i orten, men han var därtill en klok hus-

hållare och driftig karl. Under hans tid (1801)
brann det gamla slottet och uppbyggdes af

honom ånyo, men i betydligt förenklad form.

Han dog 1825, då Vallen ärfdes af sonen Fale

Henrik Burensköld och dottern Leonora Helena.

Då brodern dog 1827, ärfde hon äfven åter-

stoden af gården. Hon gifte sig 1830 med kap-

tenen vid Jönköpings regemente Adolf Mauritz

Carlhei m-Gyllensköld, efter honom innehades Val-

len af hans son kammarjunkare Adolf Theodor
till dennes död 1909. Nu äges Vallens huf-

vudgård af hans son Adolf Bengt Gustaf Carl-

heim-Gyllensköld, gift med Thora Gerda Sophie
Castenschiold.

Vallens corps de logis är till sin grundplan
en typisk medeltidsanläggning, det oregelbundet
formade, ursprungligen helt kringbyggda huset,

Vallen från gårdssidan

högt beläget på en utskjutande udde i sjön,

skildt från fasta landet af en djup och bred

vallgraf, som i forna tider var vattenfylld. Vind-

bryggan är nu ersatt af en fast stenbro och i

vallgrafvarna är planteradt granar, hvars lifs-

längd bör bli så kort som möjligt, då de för-

störa det intryck af medeltid, som ännu åter-

står.

Få andra sidan vallgrafven ligger som en

sluten förborg

ladugården,

låga, samman-
byggda grå-

stenslängor

med höga
spåntak; in-

fartsvägen går

öfver ladugår-

den, in genom
ett porthvalf

i ena hörnet.

Här bakom
ligger den

gamla träd-

gården samt

ett ovanligft

högt,gam malt

magasin af

tegel och grå-

sten.Den gam-
la ladugården är numera ej tillräcklig för sitt

ändamål, utan en ny, inredd för 100 kor, är

uppförd invid allén på den plats, där det forna

bränneriet låg.

Om Vallens utseende innan det brändes af

snapphanarne är intet kändt annat än namnen

på några rum i borgen, som finnas uppräknade

i ett inventarium upprättadt efter fru Sophie

Krummedigs död 1539, där uppräknas hvad

som förvarades i »Portstugan», »Fruestugan»

och »herr Eskes herrberge»; från 1688 fin-

nes en handling bevarad som förmäler: »Sä-

teriet Wallen, en urminnes gammal sätesgård,

som salig Landshöfdingen Magnus Dureli köpt

af en dansk adelsman Henrik Gyllenstierne af

Schousboe, bestående till husebyggnad på man-

gården af 4 längor, grundmurade, massiva hus,

två loft högt, förutan vinnarne, med reale, stora

och hös^a fördelnino-ar i åtskillio^e rum ofvan

och under med fyra saler och öfver 20 kamrar

till hvar sitt bruk, samt de tvenne byggnaderna

nordan och östan, som voro i krigstiden ruine-

rade, nu tillfyllest finnas reparerade. Stora län-

gan till sunnan är ock med murar, tak och

bjelkar i år förfärdigat, men fattas ännu med
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loft och golf. Vestra längan,

som fienden i grund förstör-

de, står sädan hon af dem
lemnad blef, men är gjord

anstalt om dess uppbyggan-

de.»

Sådant det då af Meck
reparerades var det till i 80

1

,

då hela gården brann ned.

Dåvarande ägaren, hofjäg-

mästaren Otto Wilhelm Bu-

rensköld lät åter uppbygga

huset, utan någon hänsyn till

dess egenskap af gammal
medeltidsborg. Inskriptionen

öfver hufvudingången gifver

närmare besked: »Man- ock

laduirård lagd uti aska den i

april I (So I. Byggnaden ome-

delbart fortsatt till inflyttning den 3 Dec. 1803.

Under ägaren O. W. Burensköld och dess hus-

fru H. M. C. Skytte. Werkställt af Murmästare

H. P. Berg från Engelholm».

Man ref ned den fjärde längan — mot vall-

grafven — och de tre öfriga reparerades och

påbyggdes enkelt och konstlöst i tvä våningar

och däröfver lades ett högt valmtak, täckt med

tegel. Kring takfoten löper en kälad fris och

skillnaden mellan våningarna markeras af en list,

dessa samt fönster- och dörromfattningar äro

hvitmålade, byggnaden i r)frigt är hållen i gul

färgton.

i det yttre är tlet nu ej mycket, som ftir

tanken i)å en medeltida borg, men kommer man

in i de hvälfda, stenlagda gångarna, som löpa

1700-tals skåp och Mariehcrfisiif^n i biblioteket.

Salongen.

längs byggnadens hela insida och den hvälfda

»borofstuöfan » samt ser fönsternischerna med

1,75 meters murar, med i muren inhuggna skåp

och egendomligt formade vinklar och vrår, då

fr)rnimmer man starkt den ålderdomliga stäm-

ningen. Rummen i nedre väningen användas

nu som gästrum.

En smal stentrappa med vändplan för till

öfre våningen, äfven denna har en lång gång

länes eärdsfasaden. I denna stå två stora järn-

beslagna kistor, det ena med årtalet 1649 och

initialerna H. C. D. (Durell). På väggen är

u()psatt återstoden af den Aschebergska servisen

af tenn och silfver (3 fat och 14 tallrikar) med

Aschebergs vapen och årtalet 1 64 i . Från denna

t^ång kommer man in i salongen, till höger där-

om ligga matsal och gästrum, till vänster för-

mak, bibliotek och kontor, mot gärden ligga

kabinett samt sof- och toilettrum. Den ena fly-

geln inrymmer kök och förvaringsrum efter

gamla tiders behof, den andra flygeln disponeras

lui till sommarbostad af ägarens moder och

vngre broder.

I salongen står en vacker Mariebergskakelugn,

dekorerad i färger, m()bleringen är gustaviansk

mvd bord i Louis X\'I, samt en rokokobyrå

och ett skulpteradt 1 700-talsskåp, prydt med

ståtliga ostindiska blomkrukor i blått och

hvitt.

Bland öfrigt dekorativt porslin, hvaraf finnas

mänga goda pjäser, märkes i första rummet en

liten parfymflaska i form af en herdescen,_ en

elegant grupp; troligen af gammalt Sachsiskt

porslin. Här står äfven ett skrin med lådinred-

ning af el)enholts med elfenbensinläggningar,

soni^ tillhört Rutger von Ascheberg, och pä väg-
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gen hänger en tafla, som framställer en af hans

första krigarbedrifter; vid ramen är fäst en strids-

yxa, som han under striden själf fråntog en mot-

ståndare.

I salongen hänga dessutom familjeporträtten.

Generalmajoren friherre Libert Rosenstierna och

hans hustru Magdalena Eleonora Lilliehöök, en

syster till Clara Sabina Lilliehöök, gift med öf-

verste Magnus Fredrik Meck; deras mor var

Rutger von Aschebergs dotter. Kammarherre

Fale Henrik Lohe-

Burensköld är målad

af Bränder. Vidare

porträtt af far och

farfar till Marianne

Barnekovv till Raals-

wik på Riigen, gift

med öfverstelöjtnanten

Svante Mauritz Carl-

heim-Gyllensköld, af

hvilken äfven finnes ett

porträtt. Af hans son,

majoren Adolf Mau-

ritz Carlheim-Gyllen-

sköld, finnes en mi-

niatyr, signerad »Gill-

berg 1810».

Kammarjunkare
Adolph Theodor Carl-

heim-Gyllensköld är

målad af C. Althin, hvilken äfven målat en in-

teriör från Vallen, med porträtt af nuvarande

ägaren som nioåring samt hans mor fru Beda
Carlheim-Gyllensköld.

Förr fanns på Vallen en stor tafvelsamling,

hvari bland annat ingick den nu å National-

museum befintliga Petrus af Rembrandt.
I matsalen stå högkarmade 1 600-talsstolar

samt en stor kamferkista med kraftiga mässings-

beslag, i taket hänger en stor s. k. kyrkkrona
af malm. Matsalen är rikt dekorerad, dels med
ostindiskt porslin tillhörande de Burensköldska
och Alströmerska serviserna, dels af de många
och ståtliga pris, som fru Sophie Carlheim-Gyl-

lensköld hemfört från Lawn-tennistäflingar; in-

Bataljmålning förhärligande Aschebergs första drabbning-

allés 64 stycken, däribland Fred Löwenadlers

två vandringspris.

I biblioteket är en Mariebergskakelugn af

sällsynt vacker form, dekorerad i elegant helt

mönster i blått och hvitt. Möbleringen är i

empire samt dessutom ett större 1 700-talsskåp

i ek, faneradt i valnöt, med kraftiga, djupa dörr-

fyllningar af god form.

Utom boksamlingen förvaras här ett arkiv

med många intressanta papper rörande gården

och dess ägare, så-

som vackert präntade

släktregister öfver fa-

miljerna von Asche-

berg, Bildt, Lilliehöök,

Dureli, von Cracow,

Bure, Burman, Buren-

sköld och Meck samt

köpe- och donations-

bref rörande gården.

Patronatsbref utfär-

dadt för Durell af drott-

ning Christina samt för-

nyadt af CarlX Gustaf.

Ägaren till Vallen till-

sätter nu kyrkoherde i

Voxtorps socken hvar-

annan gång. Dess-

utom finnes en full-

makt för »lieutenant

Gustave Carlheim de Giillenschöldt» vid »Royal

Suedois» att vara kapten vid nämnda regemente;

undertecknad: »Versaille 21 mars 1754, Louis».

Denne Carlheim-Gyllensköld förde under sin

tjänstgöring vid regementet noggranna dagböc-

ker samt en rulla öfver regementets officerare

med anteckningar, som för forskare äro af stort

intresse; dessa förvaras äfven å Vallen.

Ännu för ej så lång tid tillbaka omfattade

Vallens gård öfver 20,000 tunnland, men där

har sålts ifrån af de båda föregående ägarne

och delats vid arfskiftet 191 2, så att hufvud-

gården Vallen nu består af omkring 350 tunn-

land åker och 500 tunnland skog, taxeradt till

229,500 kronor.
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WAPNÖ
WAPNÖ SOCKEN, HALMSTADS HÄRAD, HALLANDS LÄN

Af ERNST MALMBERG

haka i

Kring residensstaden Halmstad ligga i en

båge tre af Hallands förnäinsta herrgårdar,

Wapnö en half mil norr därom, Sperlings-

holm en half mil nordost om och Stjernarp en

mil sydost om staden.

Wai)nös historia går mycket långt ti

tiden, i början af 1 300-talet ägdes

gården — som då kallades Wacnö
eller Wapnöghe, på danska Waag-
nöe eller W aabnö — af Marga-

retha Kbbesdotter, änka efter fog-

den på Nyköpings slott ( )ijar

(lunnarsson. Den 18 okt. 13 12

skrifvcr hon på sin gård (ijushult

i Västergötland ett testamente, be-

vittnadt af konung Birgers bröder,

hertigarne l^rik och Waldemar
samt af biskopen i Skara och

hennes bröder, däri hon till (iiul-

hems kloster skänker gods i Väster-

gr)tland; arfvingarne skulle i stäl-

let erhålla hennes del i \\'a{)nr),

som hon troligen iigt tillsammans

med bröderna Tuli l^bbesson och

Akc Rafn. Gården har sedan

antagligen någon tid tillhört Akcs

barn Skialm Åkesson samt döttrarna Christina

och Helena, men sedermera kommit i Ribbing-

ska släktens ägo, hvilken redan tidigare inne-

hade gårdar i trakten, inom Snöstorps och

Tönnersjö socknar och man vet, att släktens

stamfader, den berömde Sigurd Erlingsson —

Godsä<^arcn

Bogislaiis Stacl ron Holstcin

Ribbingarnes öfverhufvud — bodde i Halland
redan omkrin<r år 1220.

Höfdingen öfver södra Halland, slottsherren

[jå Falkenberg Sigurd Ribbing var gift med en

dotter till lagmannen i Närke, riksrådet Ulf

( iudmundsson och den heliga Birgitta. Deras
son Arvid Siij^vidsson Ribbingf

ärfde \\'apnö jämte flera andra

halliindska gods, som efter hans

död gingo till sonen Arvid, hvil-

ken dog ogift och ärfdes af far-

brodern Reder Sigvidsson Rib-

bing. Denne företog en pilgrims-

resa till den heliga grafven, skref

under denna färd sitt testamente,

dateradt Rom den 13 april 1379,

tläri han till det af mormodern
stiftade »Jungfru Mariae kloster»

gifver sina gårdar Wacnö och

Tordatorp (Thorstorp) samt allt

öfrigt han äger i Halland, hvil-

ket han dock skulle disponera

till sin död. Han återkom aldrig

till fäderneslandet, utan dog sam-

ma år i Florens. Wapnö var

sedan klostergods i 30 år, tills

det af riksrådet och riddaren Abraham
_
Bro-

dersson Tjurhufvud utbyttes mot gårdar i Öster-

götland. I sin rikedom och makt trodde den-

ne sig kunna trotsa både lands- och kvinno-

frid, men 14 10 blef han för en mångfald be-

gångna brott afrättad vid Sönderborg. Hans
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Wapnö från gårdssidan.

många gods indrogos till kronan, men återläm-

nades till arfvingarne år 14 13, hvarvid Wapnö
och öfriga gårdar i Halland kommo till Bonde
Jakobsson Tott, som gift sig med Abraham
Broderssons änka. Vid arfskiftet efter dessa

båda, som förrättades i Gråbrödraklostret i Ystad

år 1470, tillföll Wapnö deras måg riddaren Knut
Truwetsson Hase. Dennes barn med Marie Tott

omkommo alla genom olyckshändelser, hvarför

gården gick till norske riksrådet Erik Eriksson

Urup, hvars mormoder var Bertha Tott, gift

med Peder Brahe. Urup bodde på gården

Ullen, i närheten af Tönsberg och förde där ett

fullkomligt röfvarlif; Christian II hade i honom
en af sina tillgifna, biskopen i Västerås Peder
Sunnanwäder och ärkebiskopen Mäster Knut
uppehöUo sig hos honom, sedan de flytt från

Sverige och »Daljunkaren» var förlofvad med
hans svägerska. Efter Erik Urups död fick

sonen Henrik Eriksson Urup Wapnö, som han
lämnade i arf till sonen Axel Henriksson Urup,
hvilken flyttade till Wapnö och dog där i 60 1 samt
begrofs i Halmstad kyrka. Han var gift med
Hella Marsvin, som redan 1 603 på Varbergs
slott gifte om sig med Jakob Beck, som dog
1622, h varefter fru Hella år 1626 som 60-årig

gifte om sig med Mathias von der Recke. Hennes
försök att sitta i orubbad t bo misslyckades och
från år 1628 är hennes måg Christian Btilow
ägare af Wapnö. Han dog år 1643, hvarefter
hans änka innehade gården till år 1661, då
hon sålde den till fältmarskalken, generalguver-
nören öfver Skåne, Halland och Blekinge, grefve

Gustaf Otto Stenbock. Då han afled år 1685,

efter en rikt växlande krigarbana, ärfdes Wapnö
af hans yngste son, den för hvarje svensk väl-

bekante Magnus Stenbock. Vid hans död i 7 i 7

gick gården till sönerna Fredrik Magnus och

Carl Stenbock, den förstnämnde, som var gift

med sin syssling Ebba de la Gardie öfverflyt-

tade 1 74 1 till godset Kolk i Estland och är

stamfader för där ännu lefvande grenar af ätten.

Samma år sålde han sin del i Wapnö till general-

majoren och landshöfdingen, sedermera fältmar-

skalken Georg Bogislaus Stael von Holstein,

hvilken 10 år senare äfven inköpte den andra

delen på exekutiv auktion efter grefve Carl Sten-

bocks död.

Genom testamente af den 12 juli 1754 gjorde

Stael von Holstein och hans hustru Ingeborg

Horn Wapnö till fideikommiss inom familjen

Stael von Holstein. Då han afled barnlös år

1763, tillföll fideikommisset hans bror Otto Fre-

drik Stael von Holstein, ett original, som hos

brodern var en slaggs ceremonimästare under

hans lysande landshöfdingetid i Malmö och sedan

bodde kvar hos svägerskan till sin död år 1771.

Fideikommisset öfvercrick nu till fältmarskalkens

äldste halfbroders sonson, major Georg Gustaf

Stael von Holstein och efter hans död 1775
till sonen Carl Sperling Stael von Holstein, född

1773, som dog på Wapnö år 1814. Hans
äldste son sedermera kammarjunkaren Georg
Gustaf Stael von Holstein var då i 2 år gammal
och Wapnö sköttes af hans mor, en dotter af

rådmannen Göran Hammar i Halmstad, med
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det resultat att gården och dess finanser sattes

i ett utmärkt skick. Vid kammarjunkarens död

1879 öfvergick Wapnö till äldste sonen rytt-

mästaren Birger Henning Stael von Holstein,

som dog år 1906 hvarvid hans son Georg
Bogislaus erhöll fideikommisset, och innehade

det till sin död 191 i. Nuvarande fideikommis-

sarie är hans äldste son Oskar Georg Bogislaus,

född 1894.

Hur det äldsta Wapnö sett ut känner man
ej, det brann ned år 1733. Namnet tyder på
att det legat på en ö, så var ock förhållandet;

norra sidan, där nu trädgården ligger, var intill

nämnda år en sjö och på öfriga sidor omgafs
gården af vallgrafvar. Nuvarande corps de logis

är uppfördt af fältmarskalken Stael von Holstein.

Det är en hufvud byggnad af sten i två vånin-

gar, tiickt af ett mansardtak. Skillnaden mellan

våningarna mark(M'as af cn enkel list, kring tak-

foten löper en fris med tandsnitt, midtclpartiet

är indeladt af j)ilastrar i rustik. Den trånga

gården afgränsas af två envånings flyglar med
brutna tegeltak, omedelbart framför är vallgraf-

ven med sin numera fasta stenbro öfver till

ladugården och uppfartsvägarnc. Det nutida

Wapnö ligger på samma plats som det medel-

tida, hvilkct förklarar, att utrymmet mellan vall-

grafven i söder och terrassen mot trädgården

— den forna insj()n — ej är stort.

Såväl exteriör som interiör falla untlcr ru-

briken »svensk herrgårds.stil» och gör intryck

af att vara hämtade ur Carl Wijnblads Ritningar

på Fyratio Wåningshus af sten och '{"rettio af

Träd med åtskilliga Lusthus m. m. f(>r Ilöglof-

lige Ridder-

ska])et och

Adeln samt

andra stånds-

personer pil

Landet».

Från f(jr-

stugan har

man malsalen

rakt fram, med
direkt utgång

till terrassen,

till vänster

skri frum och

salong samt

till höger ka-

binett och där

bakom köks-

afdclning. De
rum i öfrc vå-

ningen, som

äro inredda, användas till sofrum. Kring trap-

pan i öfre hallen löper ett smidesjärnsgaller i

bladverk kring Stael von Holsteinska och Horn-
ska dubbelvapnen.

Öfver dörren till skrifrummet i nedre vånin-

gen är infälld en oval medaljong i hög relief

föreställande en Karl Xll:s krieare med dragen

sabel, som enligt tradition skall föreställa Mag-
nus Stenbock. Möjligt är, att det är ett själf-

porträtt, liksom den primitiva ryltarbild, som
hänger i skrifrummet, föreställande honom till

häst utanför Helsingborgs »Kärna» med Hel-

singör och Kronborg i fonden, signerad »M.

Stenbock Fecit Anno 171 5 den 12 juni».

Utom Stenbocksbilden hänga i skrifrummet

porträtt af ryttmästaren Birger Stael von Hol-

stein. ( )fver dörrarna sitta gamla dörröfver-

stycken. Här är äfven placerad en kakelugn

af gammalt Delftporslin, hopplockad af två eller

tre dylika, som tidigare funnits, så att ena hälf-

ten utgöres af bibliska motiv inom kartuscher,

den andra af kmdskap med figurer i Teniers

stil — allt i blått och hvitt. Rummet har

möbler i Karl Johans stil samt ett golfur, sig-

nerat l^rich Cederberg, Christianstad.

Inne i salongen hänga på långväggen knä-

stycken af fältmarskalken Bogislaus Stael von

Holstein och hans två fruar Ingeborg Horn och

So])hia I^^lisabeth Ridderschantz. Fältmarskalken

hade vid sin död en rikt växlande bana bakom

sig. Han var född i Narva 1683, då denna

stad beliigrades af ryssarna i 704, var han kapten

vid Adam Levenhaupts infanteriregemente och

skickades på grund af sin noggranna kännedom
om trakten på
en äfventyr-

1ig expedition,

blef tillfånga-

ta<jen och förd

till Ryssland.

\'id N ärvas

fall råkade

kommendan-
ten, general-

majoren Hen-

rik Horn med
sina fem min-

deråriga barn

äfven i rysk

fångenskap

och år 1 710

gifte sig Stael

i Moskva med
dottern Inge-

borg Horn.
\'äg^parti från sdloiii:c'i.

Fältmarskalken Bogislaus Stael ron Holstein med sina båda fniar.

37



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

För sin egen och sina närmastes utväxling upp-

sökte han först Rådet i Stockholm, sedan kung
Carl i Bender, utan att vinna mer än sin egen

befrielse. Hans svärfar återkom till fosterlandet

år 1 7
1
5, men hans hustru och hennes syskon

först långt efter freden i Nystad. Stael deltog

i fälttåget mot Norge och utmärkte sig i syn-

nerhet vid nya Elfsborg år i 7 1 9, hvilket ren-

derade honom ett synnerligen älskvärdt bref

från Fredrik af Hessen. Redan 1722 höll han

på att gifta om sig med Sophia Elisabeth Rid-

derschantz till Araslöf, dotterdotter till Christian

IV och Christina Munck och således syssling

både med Carl XII, Fredrik IV och August den
Starke. Han hade nämligen under många år

ej hört något från sin i Ryssland kvarlämnade
maka, men dagen före det tilltänkta bröllopet

återkom hon och lefde sedan till 1761 i största

samförstånd med den trofasta väninnan, med
hvilken Stael gifte sig omedelbart efter Ingeborg
Horns död — han var då 77 år och bruden 64 år.

Två år därefter dog han och begrafdes med myc-
ken pomp och ståt i Wapnö kyrka, i ett grafkapell

bakom altaret, där han ligger, tillsamman med sina

två fruar i monumentala marmorkistor framför

ett epitafium med hans reliefbild i hvit marmor.
I salongen hänger ännu ett porträtt af fält-

marskalken, ett knästycke, måladt af Olof Arenius.

Af Gustaf Lundberg finnas två pastellporträtt

föreställande majoren Georg Gustaf Stael von
Holstein och hans hustru Fredrika Ulrika Sper-
ling, den senare som Diana, samt porträtt af

Pastell af G. Lundberg.

deras son Carl Sperling Stael von Holstein och

en arrangerad gruppbild af kammarjunkare

Georg Gustaf Stael von Holstein med hustru

och 13 barn, infattade i en kraftig ram med
Stael von Holsteinska vapnet öfverst.

Väggarna i matsalen täckas af tre stycken

flamska väfnader. Ofver dörrarna hänga dörröf-

verstycken i rokoko och öfver den öppna sand-

stensspiseln sitter ett porträtt af Karl XII, med
målad oval omfattning och på ett hyende: krona,

äpple, spira och svärd; en god målning, antag-

ligen af David von Krafft. På båda sidor om
spisen stå monterskåp, som hufvudsakligen inne-

hålla minnen från fältmarskalkens tid. Där är en

stor silfverkanna med lock och öron, som han

fått af Fredrik I, där är hans ostindiska servis med
vapen i färger, ännu rikhaltig och mycket vac-

ker, där är ett fat af den ursprungligen mycket

stora svenska servisen med hans eget och Horn-

ska vapnen i blått och hvitt samt bägare och po-

kaler i slipad kristall, äfven dessa med hans vapen.

Att döma af alla spridda rester måtte Wapnö
på fältmarskalkens tid ha varit ett både rikt

försedt och ståtligt ställe; af den ursprungliga

fasta inredningen återstår nu ingenting.

Wapnö fideikommiss med underlydande gårdar

Holm, Tiarp, Blomstervången, Styrdala, Bjellbo m.

fl. omfattar hela Wapnö socken samt gårdar inom

Enslöfs, Holms, Ovibilles och Söndrums socknar,

inalles 57 mantal med en areal af ungefär i 1,367

tunnland däraf 5,129 tunnland åker och äng
med ett taxeringsvärde af 2,761,200 kronor.
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APERTIN
KILS SOCKEN OCH H;

Af FREDR.

Värmland har ett stort antal gamla herr-

gårdar, som alla väl tillgodose de prak-

tiska behofvens kraf, icke minst hvad gäst-

rumsflyglarnas rymlighet beträffar, men endast

få erbjuda något större intresse ur konsthisto-

risk eller arkitektonisk synpunkt. De gamla
brukens ägare voro i regel upptagna af sin

handterings kraf och liksom värmlandsbefolknin-

gen i sin helhet konservativt anlagda samt ej

allt för snara att taga efter vare sig förbätt-

ringar vid jordens brukande eller moderna an-

ordningar vid byggande och inredning. Undan-

tag förekomma vid egendomar som under längre

tider varit i släkters ägo, hvilka genom fram-

stående ställning kommit närmare i kontakt

med öfriga mera kultiverade delar af landet.

Till dessa egendomar hör Apertin. llär hafva

de gångna tidernas ägare, och särskildt den

Löwenhielmska släkten, lämnat spår efter sig,

som gör Apertins historia till de intressantare

i Värmland.

Apertin omnämnes redan på 1 500-talet; det

kallades då Apeltun = Äppelgård (professor

Noreen). »Apeltun» har under 1 600-talet blifvit

Apelty och Apiungty, senare Apertin. Egen-

Vämiland.

^RAD, VÄRMLANDS LÄN

LILLJEKVIST

domen ;ir belägen i Kils socken 5 kilometer

från Kils järnvägsstation och 4 kilometer från

sjön Fryken, till hvilken sjö ägorna dock ej gränsei.

Apertin och underlydande utgöres af i mantal

säteri Apertin, 1/4 mantal frälse Mellbyn, man-

tal frälse Esskärr, 7^ mantal rå och rör Kilse-

rud, 8 mantal rå och rör Nygård eller Dikar-

torp, oskattlagda lägenheten Sätterberga, % man-
tal Ilberg frälse och Yj mantal frälse Ilberg,

tillsammans ungefär 500 tunnland åker, äng

och odlingsmark (däraf 350 tunnland i eget

bruk) samt 1,000 tunnland skog och skogsmark.

Taxeringsvärdet är 1 1 2,000 kronor.

Apertins säterirättigheter köptes omkring

1650 under dess första kända ägare, Lars

Broman till Apelty, född 161 5. Han blef

syndikus i Göteborg, adlades 1653, borggrefve

i Malmö, gift med Maria, dotter af prästen i

Nor Erland Gudmundi, i hennes 2:dra gifte.

— Arfvinge till Apertin och Bromans ansen-

liga förmögenhet för öfrigt blef genom tes-

tamente hans styfson, Erlandus Svenonis, son

af kyrkoherden i Kil Sven Brunius (| 1645)

och nyssnämnda Maria Erlandsdotter Nore-

nia i hennes första gifte. Denne Erlandus
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Svenonius antog sin styffaders namn. Han
gjorde vidsträckta resor, besökte flera akademier

i Holland, England och Frankrike och genom-

reste äfven Italien och Österrike. Han blef hof-

predikant hos Hedvig Eleonora, superintendent

i Karlstad, dog 1693 och begrofs i Kils kyrka,

där han i lifstiden själf låtit uppföra sitt graf-

kor, som ännu tillhör säteriet Apertins ägare.

I kartebeskrifningen öfver Kils socken 1 708

uppgifves Erland Bromans änka, Elisabeth Högg,

såsom besittare af Apertin; det tillföll efter hen-

nes död 1 7 1 1 hennes barn, samt öfvergick

1736, efter att endast en kortare tid tillhört

brukspatronerna Olof Kolthoff och Jakob Roman,

dels gemensamt dels den senare ensam, till

Kolthoffs måg, häradshöfdingen Karl Gustaf

Löwenhielm, som på grund af adelns previle-

gier att besitta frälseegendom, öfverklagat Aper-

tins försäljning till

Roman.
Denne Löwenhielm

var den sedermera så

framstående friherren

och grefven, riksrådét

Löwenhielm, känd för

snille och klokhet. Un-

der hans tid gjordes

stora förbättringar af

jordbruket. Ekman sä-

ger i sin bok »Vär-

meland i sitt ämne
och i sin uppodling»

(1765) om Apertin:

»åkerbruket drifves

här med så mycken
flit och insikt att det med skäl kan afses för

en landtmanna-Schola i orten, hvarest förnuf-

tigaste bruk, bästa åkerredskap, vigtigaste hand-

grepp och nyttigaste lärdomar i detta ämne
kunna inhemtas och beskådas. Man känner

här på alla ställen igen den Höga Herrens

Hans Excellence Riksrådet grefve Karl G. Lö-

wenhielms lofvärda författningar, efter hvars visa

anläggningar och beslut här allt blifvit verk-

ställt». Då riksrådet Löwenhielm emellertid till

följd af sina ämbeten var bunden vid hufvud-

staden, öfverlät han år 1756 på sin äldsta son,

kaptenen och friherren sedermera öfversten och

grefven Karl Gustaf Löwenhielm (f. 1732), såväl

sina egna värmländska egendomar, som de han

såsom förmyndare förvärfvat, för att utöka sonens

arf efter sin moder, Elisabeth Kolthoff. Detta

skedde äfven, såsom i faderns afträdelsehandhng

säges, till sonens säkerhet och att förekomma
tvister mellan denne och de öfriga barnen; slut-

Grefrinnan

Sara Catharina Löwenhielm

född Linroth.

ligen »tillönskades honom och hans bröstarf-

vingar, om Gud några förlänandes varder, en

rolig och förnöjelig besittning, allsköns lycka

och välsignelse».

I en skrifvelse från sonen till fadern, tre år

senare, uppräknas noga alla förbättringar å

egendomarna, som af sonen utförts, visande väl

att den nya ägaren gjort sitt bästa att förvalta

sina egödelar, men äfven att fadern, den kloka

hushållaren, med intresse följde det helas ut-

veckling; skrifvelsen slutar: »thetta är hvad jag

kunnat påminna mig. Min möda och beswär

härwid är rikeligen betalt, tå thesse giöremåhl

winna min nådigste Herr Fahrs abropation.»

Ofverste Löwenhielm var en vänsäll man och

hans börd bidrog äfven att göra honom popu-

lär. Fernow säger i sin »Beskrifning öfver

Värmland» (1773): »hufvudsakligast är Herr

Öfversten Grefve C.

G. Löwenhielm den

förste grefve som i

Wärmeland nedslagit

sina fasta bopålar, så

att folket omkring

dessa säterier få med
tiden så lätt för att

minnas 'grefvens tid'

som de i Finland Gref

Per -».

Trots att allt syntes

ämnat att gå öfverste

Löfvenhjelm väl i hän-

der, kom en inne-

boende oförmåga till

hushållning jämte de

svåra tiderna, förhållandena att växla, och här-

till bidrog, i icke ringa grad hans stora fri-

kostighet och goda hjärta.

I arkivet på Apertin finnas massor af hand-

lingar från dessa oroligare tider; bysättnings-

yrkanden, hvilka blefvo utan verkan, då öfver-

sten själf »sökt Cessio bonorum», skuldeför-

teckningar och tillgångar, boskillnader och låne-

handlingar, visande att tillgångarna endast i

Kils härad voro värda »sju tunnor guld».

Den som i icke ringa mån hjälpte honom
ur svårigheterna var hans hustru Sara Cajsa

Linroth, denna märkliga kvinna, som efter sin

mans död 1788, under mer än tre decennier

bebodde och förvaltade Apertin, värderad och

fruktad. Hon har i Värmland under tidernas

lopp blifvit en fullkomlig sagofigur »Aperti

—

Käringa», om hvilken gå otroliga historier, del-

vis lånade från sägnerna om Pintorpafrun.

Den som vill göra sig möda att studera denna

Grefvinnan

Charlotta von Gertten

född Löwenhielm.

2
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dam närmare, skall finna att hon var bättre än

sitt rykte, sådant folkfantasien målat ut det; hon

var en kvinna af den gamla svenska typen, som
kraftfullt skötte gods och gård, som ofta tvin-

gades föra ett strängt regemente, men som i

grund och botten hade ett varmt hjärta. Några
utdrag ur hennes boskillnadsansökan äro karak-

teristiska: »Det lärer vara allom bekant, som uti

vårt hus haft umgänge, huru jag sökt med all

flit och sparsamhet besörja den delen af vår

hushållning som min omsorg berört och att

därifrån ingen anledning till skuld sig leda kan,

— — och väntar jag med trygghet min mans

borgenärers bifall till min ansökning, som jag icke

undertecknat någon min mans skuldsedel eller ens

söker utur boet mig förbehålla den del, som efter

lag en hustru tillfalla borde».

Apertin-arkivet innehåller mas-

sor af handlingar, hvaraf fram-

går att hon till sin sena ålders

dar själf tagit del och iiiitiali\'

till inlagor, om betungande pr)st-

föring, för hög vägskatt, om
vattenreglering, klagobref och

processer i stor mängd mot
timmerhandlare för skador å

dammar och hinder för laxfiske

o. s. \\ Man mcHes äfven af

många bevis på hennes stora

ordning; som ett lustigt exempel

må nämnas följande tryckta

plakat: . Inga Swinkreatur, hvar-

ken af Mina eller M()lnarens,

får komma in uti Owarnbruket»

(undertecknadt) SARA CATHA-
RINA LINROril.

Pigorna fingo ej vara ute efter kl. () på kväl-

len vid äfventyr att stå i stocken; frän 1 7»),i

finnes ett sockenstämmoj)rotokoll > att om dans

sker hos någon af Apertins eller Lökcnes tor-

pare, skola de sitta 2 helgdagar å rad i stoc-

ken». Det var en sträng hustukt, som dock ej

torde ha varit så obehöflig.

Sara Cajsa T,inroth dog 1826 i sin gård i

Karlstad. Hennes efterlämnade son, kaptenen

grefve Carl Gustaf Löwenhiclm, hade af Sara

Cajsas föräldrar blifvit insatt till fidcikommis-

sarie af Longs egendom i \'ärmland, hvilket

han tillträdt 1 796 vid sin mormoders, Brita

Cajsa Stedt död. Af denna anledning hade

Sara Cajsa Linroth utarrenderat Apertin från

1819 till sin sondotters, Charlotte Löwenhielms

man, öfverstclöjtnanten l^mil Adam von Gert-

ten. l^^fter hans död 1844 bebodde och för-

valtade äfven hans efterlefvande maka egendo-

/>« Anna Oman

född Hamberg.

men ända till sin död. Hon var i mångt och
mycket lik sin farmor, den riktiga »Aperti-

käringa», både i duglighet och myndighet, hvar-

för hon ock hopblandats med henne; på så

sätt har legender och traditioner och händelser

ur bådas lif hopflätats till historierna om »Aperti-

käringa», t. ex. i Frödings »Grefvinnan på Gam-
pertin».

Grefvinnan von Gertten dog 1875 och Aper-

tin l>lef nu, efter att i nästan halftannat sekel

hafva tillhört den grefliga Löv^'enhielmska släk-

ten, af arfvingarna försåldt till brukspatronen

Helfrid Uggla, af den kända värmländska släkten.

Redan år 1880 såldes egendomen till rätts-

kemisten professor N. P. Hamberg i Stockholm,

hvilken efter ett år öfverlät köpet på sin måg,

l()jtnanten vid \'ärmlands rege-

mente, Ernst Oman. Efter hans

död öfvergick egendomen i

hans hustrus, Anna Oman, och

ogifta barns ägo. Fru Oman
öfvertog själf egendomens sköt-

sel och till förvaltare har hon

nu sonen, agronomen Karl Oman.
Apertins gård och triidgård

har en säregen l)elägenhet, hvil-

ken i rikt mått bidrar till den

egendomliga stämning, som hvi-

lar öfver gården i sin helhet.

Ekman säger i sin värmlands-

beskrifning: »Apertin har en

ganska behagelig belägenhet

litet norr om kyrkan. Det är

till en temmehgen vidd af tvenne

djupa dalar nästan alldeles om-

gifvet, hvilka såsom ett slags

förskansning för själfva gården kunna tjäna. Dessa

behageliga dalar ilro med en mängd stora och

skuggerika björkar beväxta, och ned uti dem

gör den där uppväxta älskogen liksom en för-

svarsmur, genom hvilken man med möda på

åtskilliga ställen skulle kunna sig framtränga.»

Dessa dalarmar, bildade genom vattnet och för-

ut uppdämda, sammanflyta till en dal och bilda

sålunda liksom en ö, till hvilken öfver den ena

dalarmen en 30 meter lång bro på stenkistor

leder. Denna naturformation gör ett egendom-

ligt medeltida intryck af konstgjorda löpgrafvar,

gräfda till försvar, och den täta kransen af alar

liknar en pallisadering, just som Ekman skildrar

dem.

Från bron, som ännu hvilar på de gamla

brokaren och ännu har i behåll sina järnstolpar

och kedjor, för en lång allé upp till byggnin-

gen, som med sina flyglar ' '
'"''^

inhägnats till en
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Karta från år 1746 öfver sätesgården,^Apertin.

Entrén till gården öjver bron.

4
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gård med järn-

staket och järn-

grindar, tydan-

de på att stång-

järn en gång
i tiden för går-

dens ägare ej

var någon svår-

åtkomlig vara.

Själfva huf-

vudbyggnaden
är af trä och

i två våningar,

ljusmålad samt

med plåttak

med enkelt fall

åt två sidor

och låga gaflar. Fram-

sidans entré prydes af

en balkong med järn-

staket, uppburen af

åtta doriska kolonner,

hvilande på en längre

stentrappa.

Byggnaden, som
uppfördes omkring

1650 af Lars Broman,

innehöll först endast

bottenvåning och hade

då högt italienskt tak

med lantcrninartadt

vertikalt parti mellan

öfre och nedre takfalkMi

Apertins corps de logis.

9

1

H

JL ,

9
} !

^ ^ é

Apertins första utseende.

]-:itcr J. V. Orms k;irt;i 1755.

föl-scdt

samt fall jämväl åt

husets kortsidor, en präktig, på i 6oo-talets bv<

nåder ej ovanlig tak form. 1

med ku[)or samt tcgelläckt, b}-ggnaden rödfär

gad liksom flyg-

larna. Utseendet

framgår af en karta

af där'il" 1 755'
byggnaderna sche-

matiskt inritats och

färglagts (se kar-

tan). Under senare

delen af 1
700-

talet påbyggdes

h u fvudbyggnaden

ytterligare en vå-

ning, och taket er-

höll sitt nuvaran-

de utseende, ehuru

det då var kop-

partäckt.

Vid den huse-

syn, som förrätta- Domestikflygeln.

5

des I 75 I med
arrendatorn,

finnes tyvärr

ej hufvudbygg-

naden beskrif-

ven, emedan
den »nyttjades

och vidmakt-

hölls af den

höga ägaren

själf».Detnäm-

nes ock att

»nedre norra

flygeln,som för-

ledet år (i 750)
uppbyggdes,

inreddes tillslut

för höga ägarens räk-

ning». Den var i två

våningar, hade gafvel

med urtafla och slag-

verk; i klockan,som hö-

res vidt omkring, är in-

gjutet» Carl Gustaf Lö-

wenhielm S — C. Lin-

roth. Guten i Örebro

1757», året förderas

giftermål. Flygeln an-

vändes då fördomesti-

kerna; sedermera har

öfre våningens rum
användts som gästrum.

I lufvudbvggnadens rum äro i bottenvåningen

till läge och storlek i enlighet med hvad 1746

års karta angifver. Rätt fram i förstugan ligger

trai)pan till våningen i tr. upp. På högra

sidan gårdskon-

toret, till vänster

festsalen. Kontoret

är klädt med gamla
gula tapeter, på-

hängda med äldre

äe:okartor, däri-

bland ock Kils

socken karta från

år 1 708, hvilka

eifva rummet enO
affärsmässig, men
oam maldags och

hemtreflig karak-

tär.

Festsalen, >^ rid-

daresalen» kallad,

är husets intres-

santaste rum, en
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Stora festsalen.

af de få mig bekanta värmländska i6oo-tals-

inredningar, som finnas i behåll. Rummets in-

redning och dekorering hade säkerligen till-

kommit under Erland Svenonius Bromans tid.

Under hans utländska resor hade hans konst-

närliga intressen blifvit odlade, och hans ställ-

ning som hofpredikant hos Hedvig Eleonora

karakteristiskt utförda, med rika bladslingor,

snäckor o. d. i -grått och hvitt. Till den stora

murade spisen finnes ännu den prydliga eld-

skärmen kvar med sin kartusch och inskriften

»Accede ad hunc ignem». Spiselomfattningen,

af grön kolmordsmarmor, är från 1 700-talets

senare hälft. Vid rummets ena långvägg finnes

gaf säkerligen riklig näring åt begäret att i det en uppbyggnad af fyra refflade kolonner, stå-

ärfda hemmet ordna åtminstone någon del där- ende på plintar med mellanhggande diskartad

af efter tidens nya smakriktning med Drott- barrier, troligen använd som buffet, hvarom en

ningholms tak- och väggdeko-
reringar som efterföljansvärda

mönster. Taket upptages af

en större plafondmålning före-

ställande Helios, solguden, dra-

gen af hvita hästar i sin vagn
öfver himlahvalfvet, utstrålande

ljus från sin panna och med
cittran, apoUomärket, vid sina

fötter. Kring denna rätt de-

korativa, men något naiva mål-

ning, är taket indeladt med ram-
verk och fyllningar, liksom tak-

listens orneringar, skickligt och
Erland Bronians och Elisabeth Höggs

monogram.

6

lucka i golfvet skall hafva gif-

vit antydning. Tapeterna, af

papper, tryckta med stoffärger

i rödt och blått, hafva god
samklang med rummets inred-

ning. På väggarna hänga präst-

porträtt från förra hälften af

1 600-talet; tvenne af dem före-

ställa troligen kyrkoherden i

Kiln, Sven Cristoffer Brunius

och hans halfbroder Johannes

Brunius, den förre fader till

Erlandus Svenonis Broman, den

senare komminister i Kiln,
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(bodde 1638 i Ap-

lung-tyg =^ Aper-

tin). I denna sal

funnos förut de

trekartusche r,som
nu upphäni^ts i

matsalen, med
dubbelmonogram
K. B. och É. H.,

Erlandus Broman
och hans hustru

Elisabeth Mogg.
Uppfördengam-

maltrefliga traj)-

pan med sin bly-

lykta kom mer man
till våningen en

trappa upp, där

hufvudrummen,

matsal, salong, för-

mak, sofrum och

gästrum, således

de egentliga bo-

stadsrummen äro

belägna. Vånin-

gen är påi)yggd

under i yootalets

senare hälft; med
sina målade vägg-

tapeter här och

där samt de vack-

ra Mariebergska-

kelugnarna har

den siikerligen

gjort ett nog så

solidt intryck. Hit

Saloiweii.

Matsalen.

(gift med Agneta
Sofia Wrangel),

och fader till Aper-

tins sista ägarinna

inom den Löwen-
hielmska släkten,

grefvinnan Char-

lotta von Gertten

(t 1875). Af 1700-

tals inredningar-

na finnas förutom

de vackra kakel-

ugnarna och en

del möbler endast

kvar de pä väf i

oljefärg målade

väggtapeterna i

lilla förmaket; en

del målade vägg-

tapeter hafva de-

graderats till det

intressanta »cabi-

nettet» i trädgår-

den; med topp-

tak och flöjel och

sina koketta bly-

fönster utgör den

lilla byggningen

ett intressant prof

på gammaldags
svensk »bekväm-

lighet», ett stycke

kulturbild, som
här förtjiinar näm-

nas.

Från Sara Cajsa

öfverfördes så småningom en del af den vackra Linroths sista och von Certtens första tid, 1800-

mobiliern från Christineberg, där öfverste Lö- talets början, finnes ock i behåll en del Inred-

wenhielm och Sara Cajsa I.inroth f()rsl bodde ning, dörröfverstycken och panelningar 1 em-

och om hvilk.l l-:kman skrifver: pirestil, bland annat skåpupp-

ställningen i matsalen, som med

sina pilastrar och inbyggda ur

visar hur okonsdad svensk gårds-

snickeriarkitektur på den tiden

gestaltade sig; en analog an-

ordning med samma ursprung

finnes på Bråte i Segersta soc-

ken, då tillhörigt von Gerttens

svåger, general Carl Cederström.

Under de senare ägarnes tid

har omsorgen helt naturligt rört

förbättringar vid ekonomibygg-

naderna, vattenledning o. d.; vid

själfva corps de logiet är föga

ändradt, och endast det nöd-

» Rummen muti byggnmgen aro

prydda med kostbara meubler

och chillerier, aldeles svarande

mot deras grefska[)s goda smak.

— •—
• Man ser här bland annat

jrrefvens vackra rustkammare

och utvalda liililiotec, hvilket i

svnnerhet uti belles lettres och

historien pr)-der sitt ställe»,

llufvudparten af all denna här-

lighet hamnade sedermera pä

Long, det Linrothska fideikom-

mis.set, som testamenterats till

öfverste I invenhielms son, kap-

tenen Carl Gustaf Löwenhielm Målad tapet.

7
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vändiga är utfördt i reparationsväg, till följd

hvaraf ock öfver Apertin hvilar något af denna

säregna prägel, som det orörda förlänar. Sällan

har jag påträffat större kärlek och pietet för

det gamla än här, hvilket bland annat kom-

mit till synes i nuvarande ägarinnans samlande

af sägner och historier hophörande med Aper-

tin och dess båda grefvinnor. Likaså har en

del möbler från

den Löwenhielm-

ska-Gerttenska ti-

den återköpts.

Nåo-ra afbildnin-

gar öfver de

större rummen
visa dessas nu-

varande utseende.

Det är klart att

de ä hvarje väl-

situerad svensk

herrgård ound-

vikliga »spökrum-

men» ej heller

fattas på Apertin,

där en af dess ägarinnor enligt folktraditionen

ej räknadt för rof att taga sig en sväng med
hin onde själf.

Ett särskilt kapitel förtjänar Apertins träd-

gård. Fernow framhåller att trädgårdsskötsel

ej varit » Wärmländingarnas hufvudsak», det

torde hafva fattats kunskap därtill, v Salig Arch.

von Linnés följeslagare genom Holland och

Angelland, trädgårdsmästaren Orm blir stam-

fader för rätt trädgårdsans i Wärmeland. Salig

Ofverdirecteur Luthman fick honom först till

Carlsdahl, men han kom sedan till Sal. Assessor

Joh. G. Linroth på Lång, och skall både där
och flerestädes aflagt prof, att han var en rätt

mästare.» Det är denne I. F. Orm, som upp-
gjort förut nämn-
da karta af år

1755 öfver Aper-

tins trädgård och

park. »Ibland

flera än 20 slags

vilda fruktträd»

planterades äfven

kastanjer och an-

dra ovanligare

träd, dels fritt,

dels i alléer. »Häc-
kar af Win och

Krussbärs-busken

äro här flera an-

lagda; en häck af

Tapet i "kabinettet

.

Trästatyer från Apertins trädgård.

asp, al, rönn och sälg anlagd för att freda träd-

gården för de kalla och skadeliga nordanvädren,

förtjänar här synnerligen uppmärksamhet.» Den
var efter 8 år redan 7 alnar hög. (Ekman). Af

de ramla kartorna fram rår att här fanns deko-

rativa spjälbersåer, orangerier och »plantelafvar»,

humlegårdar, ruddam mar, broanläggningar m. m.,

men af särskildt intresse är en »afmätning» af

år 181 1, »med
utsatt alnetal öf-

ver alla de gån-

gar som äro uti

Apertins träd-

gård, samt anvis-

ning hvad tour

man skall gå, för

att icke blifva för-

villad eller åter-

komma på samma
ställen där man
förut varit.» De
uppmätta gångar-

na utgöra icke

mindre än 9028
alnar, däraf > Communications- och irrgångarne»

560 alnar. Vägen till »solituden», utsikten, hem
och bort genom hasselskogen upptog dessutom

4065 alnar. Gångarna i parken utgjorde sålunda

omkring tre fjärdedels svenska mil. Denna
trädgård var dels i fransk stil med raka gångar

och land, dels i engelsk parkstil med slingrande

gångar, dammar och broar; broarna voro tretton

stycken, några med järnstaket och kedjor, de

öfriga hade »ledstänger, sammansatta i olika

figurer». Bättre än beskrifning tjänar säkert en

utplockning af de i vandringen genom gångarna

upptagna benämningarna på hvad man passerar:

»Stendammen, syrendammen, stora quarndam-

men, källan och kaskaden», (20 alnar hög) vidare

»torpstugan, ere-

miterstugan, ta-

bagien, de 4 ca-

binetterna, stora

och lilla berceaun,

järnporten, com-

pass-terassen, en-

gelska trädgår-

den». Af statyer

nämnes »Hercu-

les,parnassen med
Apollo» samt,

mindre olym-

piskt, »trädgårds-

drängen, gum-
man med skott-



APERTIN

kärran, räffsflickan, soklaten och källarflickan,

hunden o. s. v. Jjland särskikki evenemanger

må framhållas: -^^jordgrottan, björnkulan med
björn, volieren, labyrinten, carrouselll)anan, trucko-

banan, Fortunasi)elet och stora gungan». Af

de olika sittplatserna må nämnas »hvilosängen

i berget, rolundebänken, sfjvallerbänken» samt

de mera klingan-

de »Dianas och

Minervas bän-

kar». Till Sara

Cajsa Linroths

sondöttrars ära,

hade trenne l)än-

kar döpts till Char-

lottas, Augustas

och Sophies bän-

kar, säkerligen

till åminnelse af

1 8og, dä de tre

flickornas bröUoj),

det ena efter det

andra, hölls på
Apertin. i\lla

dessa benämnin-

gar äro ett eko från \'ersaillcs och dess herde-

idyller, berättande om tidens fallenhet för lust-

barhet; att den för sin outtömliga gliidtighet kända

öfverste Löwenhielm, finsmakaren, han som skämt-

samt beklagade sig (ifver att dö i vattusot >då han

aldrig smakat vatten-, att han, och ej hans spar-

sainma hustru, var spiritus r(x:tor för alla dessa

anläggningar, råder intet tvifvel. i\tt ännu ])å

Apertin befindigt krydd- och fröskiq) med oänd-

liga massor ettiketterade lådor ger däremot be-

vis att hon hade intresset för frukttrildgården

och l)lomstren.

Af denna bland-

ning af natur och

lekverk återstår

nu blott hufvud-

drågen, en för-

tjusande vildpark

med vattenfall,

dammar och

broar samt i dal-

bottnarna de här-

ligaste jätteorm-

bunkar, »Strute-

opteris germa-

nica». Af de

många statyerna

äro endast f}ra

stycken af an-

tikens gudomlig-

Stora kvarndammen.

Kaskaden.

9

heter i behåll, vittnande om förgången glans,

men den stora frukt- och bärträdgården lefver

kvar till glädje och båtnad; likaså hafva massor
af de en gång så praktfulla blomstren i släntor

och land fortlefvat genom tiden. Ar från år

komma de åter, daphne, crocus, pärlhyacinter,

primuler och aurikler, liljekonvaljer och nar-

cissor, löjtnants-

hjärtan, pioner

och lupiner, den

gula och den

blåa liljan, pim-

pinellrosen och

de härligaste pro-

vinser. De ha

trifts godt alla

dessa »gamla
l)lommor» från

mormors mors

tid, skyddade ^if

de väldiga, sekel-

gamla parkträ-

den. J3essa ha

här nått alldeles

ovanliga dimen-

sioner, och nästan alla trädslag hafva frodats lika

godt. (iranträden i den s. k. Björndalen ha en

höjd af intill 3 5 meter och en diameter af 80 cm.

litt parti af parken som under senare tider vun-

nit i sk()nhet är området kring den stora dam-

men, som under kapten Omans tid ytterligare

uppdämts för att tjäna som bassäng för vattenled-

ning till boningshusen och ekonomibyggnaderna.

Kring den lilla sjön har ungdomarna själfva

r()jt och anlagt väg och haft sin glädje däraf.

Den första egentliga järnväg eller skenbana

som anlagts i

Sverige för per-

sontrafik gick

öfver Apertins

ätror; det var en

hästspårväg, som
trots grefvinnan

von Gerttens pro-

tester öfver denna

nymodighet, blef

anlagd 1849 af

»Frykstads Järn-

vägsbolag». Järn-

vägsbyggandet i

Sverige tog snart

fart och före sin

död hade den

gamla ägarinnan

af Apertin till
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sin grämelse fyra olika järnvägar öfver sina

ägor.

Till sist må också här nämnas några ord

om det Broman-Löwenhielmska grafkoret, be-

läget på Apertins egor straxt intill parkområdet.

Byggt af Erland Broman åt honom och hans efter-

kommande, blef det sedermera användt äfven

af Löwenhielmska och von Gerttenska familjerna.

Grafkoret var sammanbyggt med Kilns gamla

kyrka, samt användes äfven till sittplats för

Apertins ägare vid deras kyrkobesök. Grafkoret

lär haft glasdörrar mot kyrkan, hvarför folket

påstod att »Apertigrefvinnan var så högförnäm
att hon måste ha egen kyrka, ty bönderna luk-

tade beck». Kyrkan är nu rifven, men det

gamla grafkoret finnes kvar; tillhörigt Apertins

säteri står det där som ett monument från

Apertins storhetstid.

Broman-Löwenhielmska grafkoret.

lO
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GRUMS SOCKEN OCH HÄRAD, VÄRMLANDS LÄN

I
11(^ terranini mihi pnTtcr omnes anoulus

ridet (denna \ra af världen ler mot nii^-

mer ;in alla andra) har I iyu;-<4herren låtit

rista öfver porten till Lon^^s slott, så har sedan

gamla tider där statt och sä stär dilr alltjämt

ännu vid tiden f()r denna beskrifninj^, somman^n

19 14. Man lindrar cj därjjä, ty

i sin vidstriickta trildi^ärd och

naturpark är verkligen I-onci;" ett

förtjusande ställe, diir del liL;,L;<'r

i en sluttning- ner mot l.ant^cn,

en af dessa typiska, lång^a, smala

Värmllindska hert^i^ssjöar.

1 lär hoj)kö[)te kun^jlii^ ränt-

mästaren {'eder I )(M'g-enfelt ät

sig- en sätesgärd, som vid hans

dr)d är 1 65 I ()fvergick till hans

dotterson major Johan Cremer,

som vid sin dckl i(iq2 liimnade

egendomen i arf ät sin ende

kvarlefvande son ()fverstl(jjtnant

i^Vedrik Cremer. Sedan denne

I 7 I 7 aflidit, behöllo hans änka

och fem barn ej godset, utan

försälde det till en släkting, as-

sessor Johan Linroth, död 1720.

Dennes son, assessorn och bruksjjatronen Johan

Gustaf Linroth och hans hustru Brita Cajsa Stedt,

utvidgade och till()kade godsets ägor samt gjorde

är 1756 l.ong till fideikommiss för sina afkom-

lingar. Sedan säväl deras ende son som ock

sonson aflidit, bestiimde fru Brita Cajsa IJn-

roth — hennes man hade redan år 1777 aflidit

Grcfvinnan Natalic Rosensvärd

född Löwenhiclm.

— genom ett nytt fideikommissbref af är 1796
att efter hennes (l()d •— som inträffade samma
är — I'Orig skulle vara fideikommiss fr)r hennes

dott(M's, Sara Catarinas son, kaptenen grefve Carl

Gustaf Lcnvenhielm och dennes afkomlingar.

\'id hans är 1839 inträffade död, öfvertogs

Long af ende sonen general-

löjtnanten och ministern grefve

Carl Gustaf Löwenhielm, död

I 858. Innehafxarinna är nu hans

äldsta dotter, grcfvinnan Natalie

L()\venhielm, gift 1868 med ge-

nerallöjtnanten och statsrådet

lohan Henrik Rosensvärd och

ilnka sedan iSgo.

Long var sedan gammalt be-

b)-ggdt med ett stort hvitrap-

padt trähus i en våning med
säteritak samt på södra sidan

tvä rödmålade flygelbyggnader

med l)rutna tak, som kan ses

af en pä stället befintlig olje-

målning, visande det gamla

Long vid 1700-talets början.

På 1850-talet uppbyggdes

emellertid det nuvarande slottet.

Det har en rektangelform ig grundplan helt sam-

manfallande med den gamla byggnadens grund,

samt ett fyrkantigt torn i hvarje hörn, frontespis

ät norr och söder och en liten envånings flygel-

b)-ggnad för ekonomidepartementet åt väster.

Själfva byggnaden är i två våningar samt tornen

och fronterna i tre. Det hela är hållet i anglo-

I I
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Langs slott, hufvudfasaden.

sachsisk (s. k. Oscar I:s) i^otik och ritningarne vestibul från hvilken en dörr leder till ett mot
äro uppgjorda af A. V. Edelsvärd. Två envå- sjösidan liggande hvardagsriim, på hvars vänstra

ningsflyglar i samma
stil begränsa den rvm-

liga gårdsplanen i norr.

Genom en förstuga

kommer man in i den

stora vestibulen, från

hvilken en vacker ek-

trappa för upp i öfre

våningen. I nedre vå-

ningen för en korridor

åt vänster till gästrum
och en dörr rakt fram

till den mot trädgården

vettande, vackert mö-
blerade våningen. Den-
na, med sina stora, väl

propotionerade rum,

porträtt och gamla sa-

ker, består af förmak,

till vänster därom stora

salongen och ett kabi-

nett i hörntornet samt
till höger matsalen. Går
man trappan upp till

öfre våningen, kommer
man först till en öfre

Assessorskan Brita Cajsa Linroth född Stedt.

Oljemålning af J. H. Scheffel.

sida man har tvenne

biblioteksrum och till

höger ett stort herrum.

Där innanför är dam-

våningen belägen, dit

man också kan kom-
ma direkt från vesti-

bulen.

Biblioteksrummen , lik-

som trappan hållna i

vacker Oscar I:s gotik,

utgöres det ena af ett

stort rum med tre sö-

derfönster på långsidan

och två fönster på kort-

sidan, det andra af

ett fyrkantigt tornrum.

Boksamlingen, bortåt

1 0,000 band, består huf-

vudsakligen af historia,

memoarer, skönlittera-

tur och ekonomiska ar-

beten, samlade genera-

tion efter generation

sedan Linrothska tiden.

Ofvanför bokhyllorna
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Lon<^ på ITOO-talct.

hänga ock huf\ u(lparl('n af de 1 ,()\vcnhielm.ska hielm, finnes ett ])å hans äklre dagar af ( )lof

familjeportriitten. kjiberg niäkadt porträtt. Af sonen, riksrådet

1 sammanhang med några af hiir befintHga, och kanshpresidenten, grefve Carl Gustaf Lö-

komma också en del i anch-a rum hängande wenhiehii finnes dels ett vackert och ståtligt

])orträtt att omnämnas. Af stamfadern för så- j)orträtt som yngre, dels ett sämre i riksråds-

väl den talrika adliga som ock för grefliga iit- dräkt, detta säkerligen utfördt af Lorentz Pasch

ten Löwenhielm, hofrättsrådet ( iudmund Löwen- d. ä. lians äldste son, -Carl (iustaf, öfverste
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Trapphallen.

för Södra

skånska ka-

vallerirege-

mentet, och

hans hustru

SaraCatarina

Linroth haf-

va I 763 bUf-

vit porträtte-

rade af P.

Dahlman.
Vidare fin-

nas mer eller

mindre väl

utförda por-

trätt af deras

son, kapte-

nen, grefve

Carl Gustaf

Löwenhielm
och hans hu-

stru, född

Wrangel, af

deras son, ge-

nerallöjtnan-

ten grefve
Biblioteket.

14

Carl Gustaf

Löwenhielm

och hans fru

riksgrefvin-

nan Natalie

von Boux-

hoewden,

med flera. Af
hennes farfar,

fältmarskal-

ken, grefve

Fredrik Wil-

helm von

Bouxhoew-

den, finnes en

oljemålning,

framställande

honom som
Finlands er-

öfrare med
handen stödd

mot dess kar-

ta. Nämnas
böra äfven

excellenser-

na, grefvarna
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porträtt, den

A. Lindholm

Gustaf och Carl Löwenhielms
senare som äldre, målad af T.

1845.

§1; Bland porträttsamlingen märkes ock en stoi

oljemålning af konung-

Carl XIII som gammal
i amiralsuniform, en re-

plik af Westin efter hans

målning på Drottning-

holm, med inskrift >^riif-

vet af II. M. Konungen
till dess minister vid

Kejserliga Ryska hofvet,

grefve Carl Axel Löwen-
hielm >.

I herrummet förvaras

i gamla, massiva ekskåp

arkivet, dels godshand-

lingar, dels hrcf, dag-

böcker och memoar(;r

rörande släkterna 1 .öwen-

hiclm och Rosensvärd,

af allra största intresse.

I lilr liänga ock Rosen-

svärdska släktporträtt.

På en björkbevuxcn

höjd, strax norr om
gårdsj)lanen, står en stor

bautasten med vacker

inhuggen ormslinga med runinskrift på gammal-
nordiska, som på svenska l\der: »Sten denna
reste män ur Wiken åt Jarl deras forne, Carl

Gustaf 1 .öwcnhielm, höfding den mest utmilrkte

under ( )scar l:s regering», utgö)rande ett vackert

Generallöjtnant Johan Henrik Rosensvärd.

OljcmAlning af G. Åkermark.

mmne från den tid generallöjtnanten grefve Carl
Gustaf Löwenhielm var landshöfding i Göteborg
och Bohus län.

Mellan denna plats och gården löper i öster och
väster en bred väg, ut-

med hvilkcn de gedigna,
väl underhållna statare-

och ekonomibyggnader-
na äro prydligt belägna.

Bland dem fäster man
sig vid det vackra stallet

och den solida, ehuru ef-

ter nutida fordringar väl

smala, ladugården, med
dess vackra, reaktions-

fria ayrshirebesättning.

Ar 1 840 uppstod en,

i 1 2 år räckande, arfs-

tvist om fideikommisset,

som slutade med att

fideikommisstiftelsen af

år 1756 förklarades upp-
häfd, men bibehölls fidei-

kommissnaturen på
del af den ursprungliga

stiftelsen — motsvarande

Ikita Cajsa Stedts gifto-

rätt i I-ong — detta på
grund af förut omnämn-

da fideikommissbrefvet af år 1796, och om-
fattar fideikommissegendomen därf()r numera
en areal af cirka 2,400 tunnland, hvaraf %
delar skog, och är fideikommisset taxeringsvär-

deradt till 228,000 kronor.

Ulsikl fl ån Long.
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MÄSSVIK
BRO SOCKEN, NAS HÄRAD, VARMLANDS LÄN

Af HELGE KJELLIN

Förnämt undandraget frän stora allfarvägen

men därför ingalunda oberördt af tidens

strömningar ligger herresätet Mässvik, —
helt nära den vik af Vänern, efter hvilken själfva

gården troligen fått sitt namn. Enligt välvillig

upplysning från

docent Sven Lam-
pa bör namnet ha

kommit af ordet

»mässa», hvilket

här liksom i Norge
troligen brukats

som beteckning

på ett vattendrag.

Den gamla sägnen

om gårdsnamnets

ursprung från ett

på platsen under

medeltiden even-

tuellt befintligt

» mäss » -kapell för

sjöfarande måste

således mer anses

tillhöra den rena

fantasien.

I snart hundra år har herresätet nu gått från

far till son i familjen von Axelsons ägo, och
därförut i lika lång tid innehafts af medlemmar
af släkten Olivecrona. Men dess historia kan
ledas tillbaka ända till år 1367, då gården näm-
nes i ett i Uppsala universitetsbibliotek befint-

Kaptcn Herman von Axelson.

ligt salubref. Dess dåvarande ägare, Ingjald

(ingyelder i messowich) afstod nämdigen vid

detta tillfälle »badha messvikana», d. v. s. Mäss-

vik och Mässvikstorp, »lerlikom ma;/ne herra

erich ka^tilsö// ryåder oc marskalk i swerikke».

Hur länge denne

Erich Kaetilson ägt

gärden är obekant
— likaså äro hans

närmaste efterföl-

jare okända. Först

från år 1624 före-

ligga några nya

upplysningar rö-

rande egendomen.

Då skänktes den

nämligen, enligt

ett i herrgårdsarki-

vet förvaradt råf-

vobref,af dess inne-

hafvare,sedermera

landshöfdingen öf-

ver Nerike och

Värmland, friherre

Gustaf Leijonhuf-

wud (f. 1597, d. 1658), — hvilken eljest kallar sig

herre till »JelmarsBerg och Adöö», — såsom

evärdlig egendom till brodern Johan (f. 1605),

men som denne dog rätt snart därefter, nämnes
redan år 1625 en »Ture Axelsson till Traneberg»

som godsets besittare. En ny lucka i ägarekedjan

Fru Hedvig von Axelson

född Holm.
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inti;i(l(,T till 1685, då Mässvik jämte åtskilliiL^a

andra, redan 162.) tillkomna kringligg-ande går-

dar, f()r.s;iljc.s af Nils LillieluKik (>herrcn till

Clastorp, ])ageholm, Wij m. fl.») till en kvrko-

liertle Mathias Isa^r i S:t Nicolai församling i

Stockholm, hvilken sedermera vardt biskop och

adlad med namnet Iserhielm. Dennes mag', hof-

rättsrådet Isaac l'crman, adlad Olivecrona, (d.

1 764) öfvertog- sedan godset, och efter hans

död sköttes det af änkan. De därpå följande

ägarne voro hofjunkaren (". U. Olivecrona (f.

1732, d. 1779), en generaladjutant Aminoff samt

häradshr)fding Carl Olivecrona, h\ilken år i<S24

sålde det till kaptenen, sedermera majoren Johan

Fredric von Axelson för 2g,ooo Rdr Banco,

hvarvid uttryckligen förbehölls, att gamla fiskare

Jonas skulle få stanna å gården »såsom ett in-

ventarium, så länge han sin tjenst förrättar».

( )livecrona erhöll samtidigt af von Axelson

500 Rdr Banco »såsom viingåfva för detta

fastighetsköp*. Denna tid fanns det både såg,

kvarn, t(\gell)ruk och salpetervcrk å eg<mdomcn,

och helt naturligt äfven ett brännvinsbränncM-i.

Såg och en mindre vattenkvarn finnas fort-

farande. 1'jiligt en karta af år 1773 syns tyd-

ligen också att ett glasbruk, som uppgifvits

\'ara det numer vid Liljedal belägna, funnits å

platsen. Major von Axelson öfverlät gården år

1856 till sin son, blifvande öfverstelöjtnanten

Carl Johan Herman von Axelson (f. 1828, d.

1893), hvilken i sin tur efterträddes af sonen,

nuvarande ägaren, kaptenen Merman von Axel-

son.

Längre tillbaka än till år 1772 kan ej dtt

mn arande corps de logiet dateras. Från unge-

fär samma tidpunkt stammar en liten förträff-

Mässrik pd 1770-talct. Efter samtida kolteckning af

F. A. von Nunieis.
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Familjehörnet i kaptenens mm.

lig kolteckning;, utförd af blifvande öfversten

Fredrik Adolf von Numers. Den visar samma
tvp på hufvudbyggnaden, som nu finns, — en

tvåvånings träbyggnad med mansardtak men
utan den nuvarande frontespisen. Klocktornet

och verandan äro också senare tillsatser, utförda

år 1908 efter ritning af förste intendenten I.

G. Clason. Därförut fanns en glasveranda, men
— enligt teckningen --- ursprungligen endast

en dubbel fritrappa. De å 1 700-talsteckningen

angifna båda knuttimrade envåningsflyglarna

samt den i fransk stil linjerade trädgårdsan-

läggningen äro nu försvunna; — istället äger

gården en modärnare trädgård samt en i 1850-

talets villastil uppförd tvåvåningsflygel, inrym-

U/rc hallen.

mande bibliotek, kontor och gästrum
äfvensom bostadsrum för tjänstefolket.

Midt på gården står i en stor, blom-
kantad fontänbassäng en snäckblåsande

Neptunison af brons, dragen på mus-
selskal af ett par delfiner.

Den vackert proportionerade och för

värmländsk herrgårdsstil rätt typiska ka-

raktärsbyggnaden omfattar 20 rum, 10

i bottenvåningen, 8 i öfre och 2 i vinds-

våningen. Främst möter man en med
diverse jakttroféer och vapen prydd,

mindre tamburhall, från hvilken en trap-

pa leder upp till en öfre hall. Till höger
om tamburen är köksafdelningen belä-

gen; till vänster kaptenens arbetsrum

med dess litet gammaldags hemtrefhga
kvälls- och arbetshörn för familjen samt
därinnanför sofrum, barnkammare och

fru von Axelsons rum. I detta sistnämnda med
dess särskildt i afseende på färgen för Värm-
land så karakteristiska rokokomöbel i svart och

CTuld och med blekgul klädsel häntrer under

ett år 1 85 1 af I. Alexis Wetterbergh utfördt

akvarellporträtt, föreställande den nuvarande

ägarens mor vid 14 års ålder, en vacker och

intressant liten samling miniatyrer, allesam-

mans ur släkten. Där finns t. ex. skalden Vi-

talis' mångbesjungna Laura, i verkligheten Sofia

Katarina Thyselius och mormor till kapten

H. von Axelson, samt mellan två synnerligen

väl utförda, tyvärr osignerade, miniatyrer, före-

ställande superintendenten Carl Thyselius (f.

1768, d. 1833) vid olika ålder, en större

bild af dennes fru, Maria Cecilia Sand-

berg.

Mässviks inredning och konstnärliga

utsmyckning ger en ganska god och

samlad bild af 1 800-talets smakriktnin-

gar, från empirens och Karl Johan-tidens

|;
militära salongselegans i guld och ma-

* Kl hogny, öfver det mer borgerligt enkla

och dock på sitt sätt älskvärda 1800-

talets midt och fram till nutidens mo-
därna rumskonst. Skulpturen är endast

företrädd af några marmorbyster från

Italien; däremot är måleriet, särskildt från

öfvergångstiden mellan 1800- och 1900-

talet, rätt talrikt och fylligt represente-

radt. Öfre hallen domineras formligen

af en kolossalmålning från 1893 af

Kroiibcrg, en allegorisk framställning

med Karl XII, Svea lejon och ryktets

basunängel. Eljest finnas här så för-

träffliga konstverk som en stor duk af

18
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Stora salongen.

Ihiiui) Liljefors, »Fällande vildgäss» (1907), till

tid och intentioner sainhcjrig med den statliga

bilden i Nationalmuseum, vidare Oito Ilcsscl-

homs välbekanta, goda duk »Vinterafton» (1903),

med en bilck i solnedgången, samt af Gottfria

Kallstcnius en frisk kUKlSKa psbild öfver Mäss-

viks ilgor, sedda från Stenbergsåsen och med
Vänern i bakgrunden. I )en är målad så sent

soin \() \ I. Jyashu/ är ilfven representerad här

af ett stämningsgifvandc, rofullt skymningsland-

skap »Bråteldar» (1906). Förutom en Dalain-

teriör af E/ii. Sfoibcro finnas också ett par små

holländska 1 6oo-talslandska{), det ena (på trä)

ett vinterstycke med skridskoåkandc bönder, en

typisk, ehuru osignerad rvr// (loijcu.

invid hall(Mi ligger den n^restaurerade stora

salongen, ett \ackert rum i empire med fär-

ger: mahogny, gult och guld. Två präktiga

persiska mattor, en blåhvit vacker kakelugn,

uppförd af kakel i gammalt mönster från Rud-

holm, Norrköping, samt en flygel i ena hörnet

bidraga till ensemblen. Särskildt anmärknings-

värd ;lr för öfrigt en, tyvärr osignerad, gu-

staviansk byrå af mahogny med ljusare inlägg-

ningar i skifvan och på sidorna saiut med för-

gyllda mässingsbeslag, h\ilken tydligen härrör

från någon förnämligare, af llaupt påverkad mö-

Byrå frän 1780-talei i stora salongen-
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belkonstnär. Vid samma vägg står äfven en enk-

lare, men dock rätt vacker rokokobyrå. Ofvan-

för dessa äro tvenne knäporträtt pLicerade, af

häradshöfding G. B. A. Holm (en replik af det

till A. Bol. P. A. Norstedt & Söner år 1904
af E)nil Ös/crjnaii målade porträttet) samt af

dennes fru, född Anna Norin (måladt 1904 af

professor Oscar B/örck), båda svärföräldrar till

kapten H. von Axelson. Förutom en hel del

modärna taflor, såsom en läckert gjord akvarell af

Carl Larsson (Ung målare vid sitt staffli, 1886),

ett af Anshelin Scindtzbcros friskaste vinterstyc-

ken (Kvarnrännan, 1903) samt målningar af Scho-

laiider, B. Liudholiii, von Rosen, Per Ekström,

Genberg m. fl. har rummet att uppvisa flere

äldre, vackra porslinspjäser, — ett par genom-
brutna fruktkorgar af sachsisk tillverkning, kräm-

Rokokobyrå med porslin. Däröfver Häradshöfding
G. B. A. Holm. Oljemålning af Emil Österman.

Fru Anna Holm född Norin.

Oljemålning af Ojcar Björck.

koppar från Rosersberg, en modärn unik blom-

kruka med lejon mönster från K. Forcellainfa-

briken i Köpenhamn m. m. — äfvensom en

1600-tals tallrik af drifvet silfver, troligen Augs-
burgerarbete. På en mahognysekretär stå tre

präktiga silfverpjäser, — en hög, smal kanna från

I 700-talet; en vidare och lägre på kulfötter, för-

färdigad 1752 och med Karl XII:s medaljbild

på locket sam_t en märklig, stor 1 600-talskanna

(möjligen Dresdenerarbete) med fyra allegoriska,

etsade ovalbilder: vinet, kärleken, skörden, värmen.

Enligt en i kannan liggande anteckning skulle

den införts till Sverige under 30-åriga kriget

af en adlig officer med namnet Axel Axelsson

(Tott), och har därefter gått i släkten, en tid

dock genom gifte äfven i den friherrliga ätten

Rudbeck, tills den år 191 i återförvärfvades.

Innanför salongen ligga bredvid hvarandra
två mindre rum, »Hvita förmaket» med dess

lithografierade kungaporträtt och goda stäm-

ning af 1800-talets midt, samt »Gröna för-

maket», nu delvis inrymmande den förutvaran-

de salongsmöbeln i hvitt och guld med grön
klädsel, — möbeln af s. k. »Prins Karl-modell».

En vacker samling kristallglas, — äfven ett
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Fru Sopliie Charlotte von Axelson jödd Lcnnaitson

(1805~lf-:6.)). Si^n. .vl.chm;in ])inx .

högt, grönt ( iallé-i4las , samt flcrc färgrika,

stora porslinskrukor och cn utsr)kt fin, blå per-

sisk vas finnas här ex[)onerade å en étagcre.

RumnKl prydes för öfrigt af ett stort antal

oljeniälningar, ett vinterstycke frän 1878 af

Reinhold ' Xorsli-dl, en » Karal jinjilr» (daterad

Siena 01) af Cedcis/iv/i/ , \'anadis i storm

af Si/Irii samt arbeten af Ifru rik oc-h G. Aukar-

croiia, niaiuhini, Kroulliai m. fl. Af särskildt

intresse är emellertid en signerad RiidlmkAwV,

ett kortspelande sällskap fran stångpiskornas och

de vida sidenkjolarnas li^l. Den har kommit

till Mässvik frän framlidne häradshöfding G.

B. A. 1 lolms samlingar.

Matsalen, belägen på andra sidan om hallen,

är, trots sitt gammaldags blå porslin på väg-

garna, sin gustavianska väggklocka och sina

tidsskilda familjeporträtt, af en öfvervägande

modärn prägel. Det är framförallt ett par sig-

nerade Z(^//w<•?/^porträtt i olja, som här fånga

intresset, särskildt den här återgifna bilden af

fru Sophie Charlotte von ^Axelson, f. Lennartson

(f. 1805, d. 1860).

Det s. k. »frökenrummet > i frontespisen verkar

helt lätt och trefligt genom det urval goda ets-

ningar, som där fått sin plats, etsningar af

Braiigivyii , Zorn, Carl Larsson, F/ccsfad, IL.

lYurlijid och Bnr/ucis/cr samt en alldeles ut-

sökt af At-oraud, en bild af betagande grace

och frisk charme, — en ung kvinna, lekfullt

och lättjefullt liggande på rygg i strandens sol-

gass.

Det är emellertid inte bara på modärn konst

kapten H. von Axelsons intresse inriktat sig.

I lan är också, så som en jordägare höfves, en

framstående agronom, hvars största stolthet är

den af honom år iqoo uppförda mönsterladu-

gården med dess 75 reaktionsfria djur af präk-

tig Ayrshireras.

Mässviks herresäte, omfattande i mantal Mäss-

vik, Vi mantal Mässvikstorp, '/i mantal bigri-

rudstorp och '/^ mantal labbetan, beräknas äga

2587,0 har åker, 14 har äng och 1,2797,0

har skogsmark. Taxeringsvärdet är 3 1 2,000

kronor.

Silfvcrfal Juin KiOO-talct-
Silverkanna frän 1600-talet. Troligen D.esdcn-a.bctc.
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SABY
VISNUMS SOCKEN, VISNUMS HÄRAD, VÄRMLANDS LÄN

Af ERIK ÄKERHIELM

Ett par kilometer från Vänerns låga strand

och fyra från sjön Skagern, där landet allt-

mera smalnar mellan . sagda mellansvenska

sjöar och invid gamla Kungsvägen från Värm-
land till det sydligare Sverige, 'ligger Falken-

bergska godset Wärmlands-Säby.

Det omgifves af för nejden- ovanligt släta

och öppna fält, hvilka genast vid första an-

blicken låta en förstå, att där en gång varit

sjöbotten.

Frän Wärmlands-Säby station vid Nora Berg-

slags järnväg har man blott en och en half kilo-

meter fram till Wärmlands-Säby gård. Under
färden korsar man gamla kungsvägen, kommer
in uti en lång häckomsluten allé och når fram

till det på vänster hand liggande herresätet.

Hufvudbyggnaden utgöres af en ljusreveterad

stenbyggnad i svensk herrgårdsstil med brutet

tak, en barockfronton öfver midtelpartiet, en

klockhuf å takets midt och en stentrappa med

Säby. lilLui e;i liLojiafi frän omkiiiiij 1860.
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Slottet från norr.

Stenfoten är tiickt nicd

15 meter. Dess allmiinna

nfii^on mån om X)ilala

]>yggnadens

sy

uppgångs från sidorna

huo;-oen sandsten

till 30, dess bredd till

utseende påminner i

kloster, ehuru detta

senan; är liingre

utdraj^ct. I{nlii;t

en åt minnet l;lm-

nad uppgift skall

också Smålands-

f,»"odsets hufvud-

bygi^nad vara en

afbildnin^" efter det

värmliindska.

Norr om slottet

ligi^er borggården,

bejjränsad af ter-

rasser och om-
sluten af ett gam-
malt pittoreskt sta-

ket af jiirn mellan

präktiga Stenpe- l-rihcrn- Henrik Falkenberg.

lare krcinta med
sandstensurnor. I'å

sidorna stå ett i)ar vackra flygelbyggnader metl

brutet tak. h^nligt traditionen skulle hvalf med

fängelser > fordomtima funnits under den upp-

hc)jda gårdsplanen. Såsom sista rester häraf

anses källarhvalf ännu kvarstå vid gårdsplanens

östra afsats. En gräsmatta med härliga blomster-

grupper och palmer är hvad ögat kan fröjda

sig åt å gårdsplanen. En glad och frodig blom-

sterfärgprakt, så-

dan som man säl-

lan ser så nord-

ligt i vårt land,

möter man i öf-

rigt flerstädes å de

vackra planterings-

anläggningarna å

Wärmlands-Säby.

Efter ytterligare

en af byggnader

omgifven nedre

gård för en allé

rakt ut i nord-

lig riktning emot

\'isnum.

Söder om corps

de logiet har man
den höga blom-

sterterrassen med

rabatter och fajansurnor och från densamma

leder en stentrappa till parterren, där palmer

och agaver föra en frodig tillvaro. l\arterrens

östra och västra långsidor inramas af gamla

Friherrinnan Ebba Falkenberg

född Åkerhielm.
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lönn- och lindalléer, och mot
söder ligga mindre dammar. I

södra delen af parken är den

gamla strandlinjen ännu lätt

skönjbar, ett minne af den tid,

då Vänerns böljor gingo ända

fram till Säby trädgård. Frukt-

trädgården ha vi väster om
slottet, och innan vi österut nå

den förbiflytande lilla ån Vis-

marn, ha vi att genomvandra
en lummig park med slingran-

de gångar.

Efter denna orientering är

det tid att göra ett besök i

slottet.

Nedre väningen innehåller

matsal, friherrinnans skrifrum,

två salonger, sängkammare och

Gårdsplanen, utsikten ät iiona sidan.

Gårdsplanen med cn flygel.

modligen har samlingen tillhört

landshöfdingen och öfverkom-

mendanten Reinhold Johan von
Lingen, som afled år 1785;
den har sedermera genom arf

kommit till Säby.

Vända vi oss till den an-

gränsande kinesiska salongen,

sä möter oss en förgylld möbel
i öfverlastad tung rokoko, klädd

med rödt siden. Den härstam-

mar från 1 840-talets Frankrike.

Af större intresse äro de gamla
tapeterna målade i olja med
kinesiska motiv från i 700-talets

senare del samt den stora kri-

en del gästrum m. m., öfre

våningen åter en mindre hall,

ett galleri, »stora salen» kal-

ladt, af betydliga dimensioner,

baronens rökrum och sofrum

och tre gästrum.

Bland föremål af kultur- eller

konstvärde vill jag omnämna
följande:

Målade dörröfverstycken äro

bibehållna i flere rum; de i

matsalen föreställa änglafiwurer

i landskap. De åskådliggöra hi-

storien, geografien, jordbruket,

målarkonsten och arkitekturen.

I samma rum hänga åtskilliga

porträtt, och där ha vi å ena
kortväggen en vacker servis af

ostindiskt porslin försedt med
von Lingenska vapnet. För- Trädgården åt söder

24



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

Södia sulan iiuä tcnasi>cii.

stallkronaii. Iliir finnas äfven cn j^en re i pastell

och en i olja, bada af fransk skola fran ader-

tonde århundradet. I Ivita f('>rniak( t innehåller,

liksom salongen, gamla bukiga byråar med
bronsbeslag och vackert antikt porslin, lut litet

sybord af alrot är signeradt »Olof (iriit/elius

Chatulmakare», en lackerad gammal fodralklocka

»Claes Berg Stockholm». Ktt em[)irebord jämte

en stor urna i porf}T och med en bronsu{)p-

sats, pend)'l och kandelabrar, äro karakteristiska

minnen från våra farföriildrars tid.

Som en kurositet af intressant slag kan vidare

omnämnas ett schackspel med elegant skurna

pjäser i elfenben. Spelet härstammar från 1800-

talets f()rra hälft. De röda pjäserna \'isa typer

från Kina, kejsaren, kejsarinnan, ämbetsmän och

krigare, de hvita åter äro fransmän, och friimst

bland dem igenkänner man i kungen och drott-

ningen Louis Philippes och hans gemåls por-

trättlikt skurna drag.

Det Falkenbergska hemmet innehåller en del

porträtt: knästycke i olja af excellensen baron

Cl. S. Akerhielm till Margretelund, af hans maka

öfverhofmiislarinnan friherrinnan Ebba Åker- En af de gamla alléerna i trädgården.
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hielm, född Gyldenstolpe,

målade af Emma Ekvall, vi-

dare ett dito af friherrinnan

Dicken Falkenberg, född

Strömfelt af samma konst-

när, och pasteller föreställan-

de det ena friherrinnan Pré-

drique Strömfelt, född Cron-

stedt af Bertha Valerius, det

andra kammarherren grefve

Melcher Axel Falkenberg af

Bålby (född 1774 död 1825).

P^ör öfrigt finnas porträtter i

olja af' generalmajoren baron

Carl Melcher Strömfelt med
sin maka, född Cronstedt,

måladt af Sandberg, af stats-

rådet baron G. F. Aker-

hielm måladt af Staaff, samt

äldre dylika af friherre Gabriel

Falkenberg af Trystorp (född I 7 16 död 1782)

illustris och af

dennes moder Margaretha Douglas (född 1 694,

död 1773), af landshöfdingen Erik Carlsson

landshöfding, lagman, rektor

Matsalen.

Odelström (född 1684, död 1752) och af hans

maka Brita Maria Feif (född 1692, död 1769)
och slutligen äfven ett par dylika af Säby forna

ägare öfversten Carl Linroth (född 1 7 1 2, död

Salongen.
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1 774- Men därom vidare

under godsets historia, till

hvilken jag- nu öfvergår.

Det är omöilipt att an-

Dctalj af sal(ni<rcn.

1792) och hans friherrinna ])rita Maria Aker-

hielm af Margretelund (ffkld 1726, död 1778).

IMand ()friga å Säby förvarade taflor finnas

dukar af Marcus Larsson, Arborelius, Tcu-nå,

Kindborg, 1 )ranclclius, Koskull ni. fl., af hvilka

flertalet härstammar fran excellensen friherre

Akerhielms samlingar. l'"()rutom en grupp gamla

kopparstick från

franska ö r 1ogshäm-

nar liiggcr man
märke till några

illdre oljemålnin-

gar (holländare)

osignerade, men
den ena daterad

1623. l'tan tvif-

vel härstamma tvä

från samma pensel

och den tredje, en

gammal krigstafla

från 1 600-talet, tyc-

kes räkna sitt ur-

si)rung från sam-

ma land.

En intressant

och rolig skildring

af Säln' och dess

ägare som i ar-

kivet förvaras, är

»Säby Krönika»

på vers af l*>ik

l^"ernow, skrif\'en
Detalj af salongen-

gifva, när Säby i Värmland
uppstod, ty sä öfvergår saga
och dikt utan gräns i häfd.

Erik Fernow omtalar i sin

»Beskrifning öfver Wärm-
land» af år 1773 en sägen,

att Olof Trätälja skulle un-

der vistelse i Värmland hafva

bott pä Säby, som dä redan

var en bebodd ort. Många
vittnesbörd, bland annat flera

grafhögar, tala för att platsen

mycket tidigt varit bebodd.

1 historien inkommer godset

emellertid under 1 500-talet.

I konung Gustaf I:s jorde-

brjcker kallas större delen af

Närmlands hemman »Rise-

berga Klostergods», och otvif-

vclaktigt har ilfven Säby ingått i denna stora

possession.

Sedan konung (iustaf indragit klostergodsen,

blef Säby hemman liksom öfriga hemman krono-

gods. P.fter konung Gustafs död anses Säby

ha tillhr)rt hertig Karl. (ienom en handling

dagtecknad i ( )rebro den 31 mars 1506 tiller-

kände; emellertitl hertigen sitt hemman Säby i

\'isnum socken sin trotjänare och befallnings-

man i \'ärmland 7)o Riöå//i<^ som byte emot

åtskilliga gods i Småland, hvilka tillföllo hertigen.

Denne Bo Ribbing var född 1560 och blef med

tiden en mäktig och rik man. Han blef riks-

råd och ståthållare i \'ärmland samt gifte sig

år 1600 med Marina Gyllenstierna till Dala, död

redan 1602 å Wärmlands-Säby. Andra gången

crifte han sig med Agneta Lennartsdotter af

Forstenasläkten, död likaledes på Säby 161 7,

och tredje gången med Karin Kyle till Råbäck.

Bo Ribbing afled 1640 och efterlämnade ingen

arfvinge. Hans balsamerade stoft nedlades i

\'isnums gamla kyrka.

l{nligt P^ernow var Säby troligen redan då

bebyggdt till sätesgård. Det kan ej med be-

stämdhet sägas, hvarest dessa äldsta byggnader

lågo. Fordom gick Vänerns vatten vida högre

än nu, och under sådana förhållanden är det

möjligt att gården legat något längre uppåt

land.'

Efter Ribbings död gick godset genom testa-

mente till hans brorsbarn, och år 1642 säljer

Bo Ribbings brorsdotter Anna Bengtsdotter R.
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»Herr Anders Lilliehööks efterblefne änka» sin

och sin syster Karins (Posse) arfslotter till kusinen

landshöfdingen Bengt Ribbing, som synes hafva

tillöst sig åtminstone största delen af Säb}'. Han
ägde det från 1642 till 1653, då han afled.

Han var gift första gången med Ebba Sparre

och därefter med Anna Bonde. Han blef slut-

ligen landshöfding i Jönköping.

Säby öfvergick till dottern Emerentia, född

1644 och gift med riksrådet och fältmarskalken

friherre Ilcnric Horn af AlaTienborg, född 1618,

död 1693. Efter Emerentias död 1670 tillföll

Säby sonen ryttniästaren Bengt Horn af Jllarien-

boro-, född 1670, död pä Säby 1718.

I Säby arkiv finnes ännu en del arfskiften

och öfverlåtelseutredningar frän denna tid under-

tecknade af nu sagda personer. Bengt Horn
begrofs i N^isr.ums kyrka.

Hvita förmaket.

Den 23 juni 1693 gifver Bengt Horn Säby
med flera gårdar som morgongåfva till sin fru

grefvinnan Christina Sperling, född 1670. Då
Bengt Horn aflider i 7 1 8, sitter änkan kvar till

sin död 1738, Deras son var död redan 1696
vid späd ålder.

Därpå såldes godset enligt ännu befintliga

handlingar den 20 februari 1739 till öfverste-

löjtnanten friherre Fredrik Henric Sparre, seder-

mera generallöjtnant och landshöfding, född 1691,
död 1764, hvars moder var en Horn af Marien-

borg. Denne sålde det gamla Värmlandsgodset

1 744 till assessor Johan Adelheim, omtalad för

sitt sysslande med magi. Redan följande år

sålde han Säby till öfversten Carl LinrotIi,

gift med friherrinnan Brita Maria Åkerhielm af

Margretelund. Linroth var född 1 7 1 2 och af-

led 1792 på Säby samt begrofs i Linrothska

Hvita förmaket.]

familjegrafven vid Visnums kyrka. Under hans

tid nedrefs det gamla huset å Säby och ett nytt

stenhus, det nuvarande, jämte de två vackra

flyglarna uppfördes. Ofver porten sitta därför

Linrothska och Akerhielmska vapnen i sandsten.

Det nya huset invigdes högtidligt den 1 3 aug.

1774 och ännu finnes som ofvan nämnts de

verser kvar, som »brukskaplanen å Säby Erik

Fernow diktat och som han uppläste under hög-

tidligheterna. Dessa utgöra en lika ovanlig som
intressant krönika öfver ett herresäte och böra

icke alldeles förbigås. Titeln lyder:

»Då det nya och vackra stenhuset på Säby
gård i Wärmland invigdes och dess förnäma

herrskap Öfversten och Riddaren Högvälborne

H:r Carl Linroth och Friherrinnan Hög:välborne

Fru Birgita Maria Åkerhielm tillika firade sin

trettiondeförsta äkta föreningsdag den 1 3 Aug,

1774».

Följande brottstycken ur dessa verser anföras:

Friherrinnans skrifnini.
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OljrniålningLir daterade 162J.

Så blef ock Säljy hans' till e\igt arf och eget.

Så var det all hans tid i mer än tretti år.

Om Säby hade f()rr läng tid i mörker legat,

Så kom det nu i ljus. Jag minnes som i går,

* Guslaf den förstes.

Hur (lustafs
_\
ngste son, men dock med rätt den störste,

Feck Säby på sin lott, när han blef Värmlands Förste.

1 [an höll där själf sitt hof, när tiden så tillstadde,

Och du må aldrig tro, att där då feltes pragt.

Det \ ackra Säb}' då en sådan herre hade.

Som kunde hålla det i ordning och \ id magt"'.

jag hissnar, när jag ens vill nämna hans furstinnor,

S(ini stundiini l\'ste här likt solar ibland q\-innor.

S(Mi' kom Bo Ribbing dit, hvars namn du väl lär känna,
Och hvilket knappt lär dö, så länge världen står

Att sjunga allt hans lof behöfs en bättre penna
Vy hela \'ermers land n\'tt lif af honom får

Stor \\ir han uti råd, när Kungen honom fråga,

( )i h icke mindre .stor, när han i fält sig våga(!).

Sen" fdlgde det hans .stam ännu i långa tider.

Alen tiden vansklig är och annan .slägt kom till.

Naturen har där själf lagt ned ett mästerstycke

Men kon.sten har gjort mer; kom skåda hvem som vill,

Ktt vackert Säby snart intager allas tycke,

( )ch uti \'ermers land dess like knappt är till.

Min pensel är för matt att all den prydnad måla,

llvaraf dess hus och fält och åkrar, ängar pråla.

Därefter omtalas, huru värmlänningarna i

äldsta tider byggde dåliga hus:

»se deras mörka fönster,

Inartill de ha, tror jag, i Hecklefjäll tatt mönster».

och så fortsättes:

Xu är en annan tid och konsten har så stegit,

Att nog finns vackra hus i mästa vermers land.

Till minsta hos en hvar, som kalla kan sitt egit.

Det han till bostad har och själf lagt därvid hand;

Dock äro de af trä; ett Hammar ensamt lyste

Af stenhus sedan det ett grefligt herrskap hyste**

Excellensen Fiiliene G. S Akerhielm-

OljeMiäliung ;if luiinui Ekvall.

* »Härtill tyckte jnf^ mig kunna tag.i bevis af den charta som

var i förra lider aftagen öfver Säby och hvilken Herr Öfversten och

Riddaren Linroth lämnat till Sal. Hofintendenten HArloman, där stodo

utsatte Kyrka, Fatebur, Fängelse m. m. som allt funnits vid gården».

** Hammars säteri i Ves härad kom från Soopska släkten till

Sparre. Delta var Värmlands enda privata stenhus.
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Stora salen i öfra vCiinngen.

Nu kommer Säby till, men där blir mer att skåda.

Och här är sådant skett, det Herrskap, som där bor

Har låtit Guds förs\'n och flit och tanke råda.

Och där är mera gjort än du i början tror'".

* »Där äro uppförde af Sten, Torkhus, I.adugårdsbyggningar,

111. 111. Flygelbyggniiigar i mangården och nu sidst en, framför allt,

lysande och ]iraktig Caracters-Byggning.

Öfversten afled 1792 och godset gick i arf

till sonen, kaptenen Ca;-! Evert Liurotli. Han
var gift med friherrinnan Ulrika Helena Posse

af Säby och dog 1824, hvarefter godset ärfdes

af sonen majoren Carl Evert Peter Eiiirot/i,

född 1797 och död 1846 pä Säby, gift med

Margaretha Douglas (1694—1773) gift med
Friherre Gabriel Falkenberg.

Landshöfdingen Friherre Gabriel Fall<enherg (1716—1782)

son till vidstående.
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Barons skrifrum i öfra rånini^cn.

friherrinnan Christina ^^ar<;aretha Sack. Ciodset var gift med Anna Maria Danckwardt— Lillje-

gick i arf till sonen Carl Gabriel IJnroth, som ström. Under Linroths minderårighet såldes

Öfverste Carl IJnroih. i^'ita Maria Linroth född Åkerhielm.

Oljemålning. J
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egendomen till några bönder, hvilka i sin tur

öfverläto den till handlandena Akcistrujii och

Palm och sedan till en grosshandlare Laniiii. Går-

den togs i början af 1870-talet i mät och in-

köptes från Hypoteksbanken af sedermera stats-

ministern friherre Giisfaf Sanniel Akcrliielvi till

Margrctelund. Rörande den bekante excellensen

Akerhielm hänvisas till beskrifningen af Mar-

gretelimd i Uppland. Han uppryckte det stora

godset ur den lägervall, det under föregående

år varit i, och fördubblade ägovidden genom
att anlägga en storartad invallning mot \'änern.

Pumpverk uppfördes och ined dess tillhjälp torr-

lades väldiga vidder, där nu skördar gunga.

Dessa torrläggningsarbeten hafva fortsatts af

hans efterträdare ledamoten af riksdagens första

kammare, telegraffullmäktigen, f. d. kaptenen i

Södermanlands regemente friherre Henrik Con-

rad Falkenberg af Trystorp, född 1860 och

sedan 1887 i äktenskap förenad med excel-

lensen Akerhielms dotter, statsfrun hos H. M.
drottningen, friherrinnan Ebba Aurora Charlotta

Akerhielm af Margretelund.

Fördelad på tre gårdar har godset under

eget bruk en åkerareal uppgående till ggo
tunnland, torparjord fördelad på 20 torp, åker

217 tunnland, naturlig äng 425 tunnland,

skog och skogsmark 3,003 tunnland, summa
4,635 tunnland. Nedanstående antal kreatur

födas å godset: 13 tjurar, 300 kor och ung-

djur, 48 hästar jämte några hundra svin-

kreatur.

Den stora vallen mot Väneiii.
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ESPLUNDA
RINOKARLEBY SOCKEN, GLANSHAMMARS HÄRAD, ÖREBRO LÄN

At NILS SJÖBERG

V id Ringkarleby kyrka ung-efär en mil nord-

ost om Örebro svänger vägen ner åt

söder till Esplunda herrgård. Förbi den

gamla parken »rosengården» och den stora träd-

gården, skilda från vägen genom järnstaket, fäst

på fyrkantiga mu-
rade hvita pelare,

och [)å grund af

markens beskaf-

fenhet belägna en

bit ifrån gården.

Vidare far man
på en konstgjord

förhöjning mellan

nu uttorkade ma-

der och de gamla
fiskdammarna —
också de genom
IIj älm aresänkn i n -

gen 1 882— 84 ut-

torkade —- upp på
gårdsplanen, dilr

hufvudbyggnaden
utg()r medelpunk-

ten för de åtta —
förut tio — flygelbyggnaderna, och som äfvcn

den afgränsas af järnstaket med hvita stenpelare.

I Iufvudb)-ggnadcns baksida vetter åt en half-

cirkelformig terrass med balustrad, till hvilken

sjön fordom gick upp. Nu har framför denna

vunnits en Ijrcd remsa af den gamla sjöbotten,

Xcnlio. r.

Kanslisckreteraren

Grefve Axel Mörncr.

hvarpå redan en park hunnit växa upp, nedan-

för hvilken den nuvarande strandlinjen ligger.

Stället är gammalt som bygd; på 1500-talet

funnos här frälsebönder, men först riksrådet fri-

herre Karl Bonde till Lajhela grundade här en

sätesgård. I Kam-
mararkivets räken-

skaper för Närke

1 6 1 6 har anteck-

nats en del hem-

man hörande till

sätesgården Esp-

lunda, »som nu ny-

ligen upptagenär»,

ochsammaårskrif-

ver Karl Bonde till

rikskansleren Axel

Oxenstierna, att

han skall »draga

till Espelunda och

see tijll jag får

låtta byggia nå-

got. Gud gifve till

lycka »

.

Vid Karl Bon-

des död 1652 öfvergick godset till sonen riks-

skattmästaren Gustaf Bonde. Dennes änka Kri-

stina Persdotter Natt och Dag innehade det

efter mannens död 1667 några år, men måste

för gäld »uppdraga det åt kronan» i betalning

uppå ett till amiralitetskommissarien J. S. Ad-

Grefrinnan Stina Mörner

född Djurklon.
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I i T I . J l Ml \

y*-.-'/^ ImC^t^JtS L. r^r.-.,- f-

]mm] TffiTiB 'jKiii:i;mi;nffi!rnmi ,1

Ii/

Esplunda enligt Dahlbergs Suecia antiqua.

lercrantz assigneradt belopp. Härefter löstes

ägendomen i börd 1688 af kgl. rådet och fält-

marskalken grefve Karl Gustaf Mörner af Mor-

landa, hvilken var gift med Gustaf Bondes dot-

ter Katarina Margareta. Sedan dess har Esp-

lunda utan att vara fideikommiss öfvergått frän

far till son inom Mörnerska släkten. Efter fält-

marskalken Karl Gustaf Mörners död 1721 öf-

vertogs det af sonen landshöfdingen grefve

Adolf Mörner, ärfdes 1766 af sonen hofmarskal-

ken grefve Karl Gabriel Mörner, efter dennes

död 1828 af sonen statsministern grefve Adolf

Göran Mörner. Denne dog 1838 och hans änka

Katarina Ulrika Heijkenskjöld samt hans åtta

efterlefvande barn innehade någon tid ägen-

domen, tills

den inlöstes af

äldste sonen

statsrådet gref-

ve Karl Göran
Detlof Mör-
ner, död 1878.

Esplunda ärf-

des efter ho-

nom af hans

ende son kan-

slisekrete-

raren grefve

Axel Mörner,

sedan 1894
gift med fri-

herrinnan Kri-

stina Natalia

Djurklou.

Riksrådet

Karl Bonde
bebyggde,

som nämndt,

il il « I'" »iu,n| !

r mm '1104 ¥jf-

Esplunda- Efter en laverin»; af Olof von Dalin 1749.

först ägendomen med en envånings hufvud-

byggnad och flyglar af trä. Säkerligen är det

dessa, som vi se på J. Aveelens stick af 1 704
i Suecia antiqua, där hufvudbyggnadens höga

tak och en del detaljer hos flygelbyggnaderna

tyda på ansenlig ålder. Gårdsplanen är här

och hvar sedan länge genom staket indelad i två

afdelningar, en för folket och en närmast hufvud-

byggnaden för förnämare personer. Vid midten

af 1700-talet ombyggdes flyglarna, nu af sten,

men den gamla intressanta hufvudbyggnaden

kvarstod till 1872, då den på grund af sitt

bofälliga tillstånd måste rifvas och då den er-

sattes af det nu befintliga stenhuset, som af

nuvarande ägaren försågs år 1904 med sitt

höga brutna

tak.— Hufvud-

byggnaden
har midtrisalit

med segment-

formig fron-

ton åt gårds-

sidan, hörn-

risaliter åt

sjösidan, högt

mansardtak

med vindsku-

por och klock-

torn, hörnpi-

lastrar och

gördelgesims.

Nedre vånin-

gen är rusti-

cerad. Porta-

len är daterad

1872.

Af flyglar-

na ligga sex
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E&phinda från ullen-

knn^ g-årdsplanen, två åt sjösidan. De två åt

^årdssidan, som äro närmast hufvudbygg-naden,

hafva två våninq^ar, brutet tak med vindskupa,

nedtill rusticcrade hörn, i;ördels^esims och sand-

stensport. De två följande äro något tillbaka-

dragna äro mindre, innehållande vagnbod etc.

De längst bort belägna äro längre envånings-

byggnader med brutet tak. Flyglarna åt sjö-

Utsikt från slottet ät allén.
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Huvudbyggnaden och ösira flygeln från gårdssidan, i bakgrunden gamla brygghuset.

sidan hafva samtliga haft fyrkantig grundplan

med pyramidlak. Två större hafva legat när-

mare byggnaden, två mindre hafva varit sjöbodar

och legat vid början af de gamla stenbåtbryg-

gorna, som en på hvar sida om terrassen sköto

ut i sjön, men som nu ligga uppe på land i den
torrlagda delen af parken. En flygel på hvar

sida är nu nedrifven.

Hufvudbygg nadens nedre våning har en genom-
gående vestibul, som åt sjösidan vidgar ut sig till

en liten med allmogeföremål dekorerad sommar-

Plan af öfre våningen.

I. Kinesiska I^nhincttct. — 2. Norra förmaket. — 3. Matsalen.— 4. Servcri)ig.si-Hni. — 5. Barnkammare. — 6. Sängkammare.— 7. Salong. — 8. Röda förmaket. — 9 och 10. Grrfvens rum.

matsal. Man märker i vestibulen några präk-

tiga urnor i Delfterfajans med Oxenstiernska

vapnet och bibliska scener. Till vänster om vesti-

bulen ligger ett litet rum, klädt med tidiga i 700-

tals tapeter i gyllenlädersimitation, synnerligen väl

bevarade. Ofriga delen af undervåningens vänstra

del upptages af ekonomirum, dess högra del af

gästrum. Bland dessa är ett dekoreradt i pom-
pejansk stil i början af 1 800-talet, dekorationen

öfverflyttad från det gamla trähuset. Här finnes

också en skulpterad säng från 1 800-talets början

i egyptisk stil med lejonfötter och sängstolparna

slutande i egyptiserade hermer.

rill höger om vestibulen ligger en tambur,

från hvilken trappan för upp till öfre våningen.

Här kommer man först in i det kinesiska kabi-

nettet, hvars väggar äro klädda med kinesiskt siden

med tryckta figurframställningar; kinesiska pors-

linsdockor fylla hyllor och bord. Möbeln har en

synnerligen elegant senrokokoform.

Till höger om kinesiska kabinettet ligga två

herrum, till vänster norra förmaket, matsalen och

ett serveringsrum, alla dessa rum åt gårdssidan,

åt sjösidan ligger i midten salongen, till höger

därom röda förmaket, till vänster sängkammare
och barnkammare.

4
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Uufviuiby^'^nadcn fnin sjösiihui, till höger gamla Inyggl.iiscl, i hahf^i iiiulcii Jlyglaina-

Utsikt åt Hjälmaren från terrassen-

5
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Södra gästrummet på nedra botten- Kincsislai l<abinettet (nr i ä planen).

Norra förmaket är delvis möbleradt med 1600-

talsmöbler, och väggarna prydas af en del af

de äldsta här förvarade porträtten, hvilka senare

i ett sammanhang med samtliga på Esplunda

förvarade porträtt skola nämnas. Matsalen har

enkel men god möbel från 1 700-talet och ett

serveringsbord med synnerligen vacker bricka i

Rörstrandsfajans med mönster af blommor i fär-

ger. En stor del

af familjeporträtten

hafva här sin plats.

Salongen har möb-
ler, hufvLidsakligen

från 1 800-talets

midt, ett vackert

mahognybord från

dess början och två

inlagda och be-

slagna gustavianska

byråar, den ena

signerad af Stock-

holmsmästaren An-

ders Lundeliiis, den

andra af Öländer,

säkerligen verksam

i landsorten, Ofver

byråarna hänga gu-

stavianska speglar i

förgyllda skulptera-

de ramar och antikiserad medaljong. På byrå-

arna står blått och hvitt porslin och två stora

Sévresskålar i blått och guld, inuti i bottnen vy
af slotten i Pau och S:t Cloud, gåfva af franska

staten till presidenten grefve K. G. Mörner på
1870-talet. — På ett spegelbord i brons och
guld, buret af två delfiner, stå äfven keramiska
föremål, bland annat två koppar från Berlin i

djup chokoladbrunt och guld, den ena med gre-

Norra förmaket (nr 2 å planen).

kiska vasmålningsfigurer i rödbrunt. Väggarna
prydas af porträtt.

Röda förmaket har goda och typiska möbler
från 1840, hvilka tillhört Jenny Lind. På bordet

stå på en platå grupper i Sévresbiscuit, den ena

framställande herdar och herdinnor kring ett

träd, den andra med Diana, Bacchus, Ceres,

Flora och Vesta; därjämte bl. a. en synnerHgen

vacker Mariebergs-

skål med blommor
och grenar i fristå-

ende arbete. En
hörnhylla bär glas

och kristaller samt

en samling egyp-

tiska fornsaker,hem-

förda af fröken Mar-

gareta Charlotta

Heijkensköld (död

1834) bland annat

en vacker byst af

kung Totmes III

(i 500 f. Kr.). Dess-

utom förvaras här

en del miniatyrer

och pretiosa samt

porträtt, samt ett

synnerligt dyrbart

tyskt konstur af för-

gylld koppar, rikt ciseleradt och signeradt »Bal-

tus Marc^uart urmacher in Augsburg, angefan-

gen 1548, ausgemacht 1552».

I grefvens arbetsrum finna vi också porträtt,

samt på väggen miniatyrer, bland andra en ut-

sökt vacker sådan framställande Susanna och

gubbarna. Den är utförd af den ryktbare

svenske i Paris verksamme miniatyrmålaren

Karl Gustaf Klingstedt (1657— 1734) och är
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äro inredda barnkammare
Västra flygeln innehåller på

det enda af hans arbeten som är kändt från

Sverige.

I vindsvåningen

och domestikrum.

nedre botten

källarvåning.

I den öfre för-

varas i fyra

rum bibliotek

och arkiv, hvil-

kas hufvud-

delar kommit
från Björk-

sund i Söder-

manland och

som samlats

inom ätterna

Gyllenstierna,

Skytte, Rib-

bing, llorn,

Mörner m. fl.

P)ibliotekct

räknar cirka

I 2,000 voly-

merutom små-
tryck, och ar-

kivet, hvaröf-

ver en <'ammal

Matsalen ^ni 3 a pianon J.

nästan uteslutande bestående af porträtt af svenska
personer. Ett särskildt omnämnande förtjänar en
s. k. portulanatlas af Battista Agneses typ, skänkt
till furstbiskopen Sebastian af Mainz och sedan

af Johan Skyt-

te skänkt till

drottning Kri-

sti na. Vid detta

sista tillfälle

inritades i bo-

ken en karta

öfver Sverige

med kringlig-

gande länder.

Möblemanget
i biblioteket är

till största de-

len från I 700-

talet, ett märk-

ligt och ovan-

ligt föremål är

den vridbara

rokokoskrif-

stolen. Förstu-

gan innehåller

en stor austra-

ofullständi förteckning^ .w. finnes

trvckt i Historisk tidskrift för 1882, innehåller

en stor mängd historiskt och j^ersonhistoriskt

viktiga handlingar hvaribland må nämnas den

Mörnerska .släktboken, Abraham ]>rahes och Per

Brahe den vngres dagb()ckcr, en handskrift af

I Ii)plandsla-

gen från 1 3 oo-

talet, samt en

mängd bref-

samlingar,

utom Mörner-

ska bl. a. I ler-

nian WVan-
gels.Johanoch

Ikmgt Sk)t-

tes, Johan och

Georg Gyllen-

stiernas. Ett

flertal vackra

stam taflor och

anträd på i)er-

gament finnes

äfven. 1 )iir-

jämte förvaras

här (Ml bot)"-

dande koj)par-

.stick.ssamling, Salongen (nr 7 å planen).

lisk etnogra-

fisk samling, en gåfva af konsuln grefve Birger

Mörner. Östra flygeln innehåller en traj)pa upp

några gästrum med kvarvarande dekoration från

1 700-talet. Ett är i rödt och hvitt, väggarna

med meandrar och l)lomrankor samt kinesiska

scener till dörrr)fverstycken. Ett annat har pap-

perstapeter

utfyllda med
viixtrankor,

fåglar och in-

sekter ochsom
dörröfverstyc-

ken jagande

amoriner i

hvitt, blått och

guld. Ett tred-

je har de hvita

väggfälten in-

ramade af gir-

lander, dörr-

öfverstyckena

föreställa

l)lomsterkor-

o-ar och som
spisöfverstyc-

ke en blom-

stervas.

Den äldsta
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Tyskt konstur af förgylld koppar från 1552-

Stamfader, hvars bild förvaras bland familje-

porträtten på Esplunda, är den 1597 till Sverige

inflyttade Stellan Otto Mörner, hvilken dog 1643
som landshöfding i Västerbotten. Af hans första

hustru Maria von der Griinau (1585— 1634),
änka efter landshöfdingen Otto Helmer von Mör-
ner, finnes endast en kopia efter ett porträtt, till-

hörigt fru Ida Blomstedt, född Baumgarten. Af

sonen ryttmästaren Stellan Otto von Mörner
(1622 — 1645) finnes ett konterfej, måladt efter

hans död, och till detta finnas två pendantpor-

trätt. Det ena visar en Reinhold Mörner, som
ej upptages i ättartalen, men hvilken som ung
stupade 1627 vid Dirschau, den tredje är äfven

en ung man; af inskriften kan ej urskiljas mer
än tillnamnet och uppgiften, att han »Lebet
noch und erwartet vveiter sein Herr». Detta är

säkerligen Stellan Ottos nästan jämnåriga bror

Hans Georg, sedermera generallöjtnant. Samtliga

dessa tre äro släta konstverk men kostymhisto-

riskt intressanta bilder. Af generallöjtnant fri-

herre Hans Georg Mörner (1623— 1685) finnas

också två porträtt som äldre, båda återgående

på David Klöker Ehrenstrahls på Drottningholm

förvarade bild af honom. Det ena är en kopia

i mindre skala utförd af dottern Anna Maria
Ehrenstrahl, det andra en replik i bröstbild. Som
pendant till denna har Ehrenstrahl målat ett

synnerligen vackert porträtt af hans friherrinna

född Beata Schulman. Sonen, den tappre fält-

marskalken kgl. rådet grefve Karl Gustaf Mörner

(1658— I 72 i) har låtit afbilda sig som ung, säker-

ligen under sitt utrikesvistande af någon utländsk

konstnär, samt som äldre i rådsmantel. Ett pen-

dantporträtt af hans första grefvinna Katarina

Margareta Bonde (f i 705) är utfördt af Martin

Mijtens d. ä. Denna fru, på grund af hvars börds-

rätt mannen tillöste sig Esplunda, medförde en

rad porträtt af förfäder, godsets förre ägare.

Hertig Karls furstliga råd och marskalk FiHp

Bonde (+ 1588), som är afbildad i svart dräkt och

pipkrage, har på senare tid fått en oriktig in-

skription. Sonen riksrådet friherre Karl Bonde
(i 58 1— 1652), godsets grundläggare, finnes dels

som en trettisexårig man, dels som äldre. Af den-

nes son, riksskattmästaren friherre Gustaf Bonde

Biblioteket i västra flygeln.

8

Gästrummet nr 5 i östra flygeln.
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Öfverstelöjtnanten Johan von Schaat. 1680-1723-

Oljemålning af M. IMijtens d. ä. 1702.

(1620— 1667) och hans andra fru Anna Kristina

Natt och Dag (1630— 1692) finnas ståtHga och

intressanta porträtt, målade af den föga kände,

en tid i Köpenhamn verksamme Henrik v. Dii-

wens. Fältmarskalken Karl Gustaf Mörners andra

fru grefvinnan Kristina Anna Bielke (1688—
1742) har blifvit afbildad af Lorens Pasch d.

ä., och har tillfört samlingen porträtten af sina

föräldrar fältmarskalken grefve Nils Bielke (1644
— 1 716) och hans grefvinna Eva Horn (1653— 1740), knäfigurer i kroppsstorlek af David
Klöker Ehrenstrahl.

Fältmarskalken hade en mängd barn; här fin-

nas porträtt af Gustaf Otto, Adolf och Sigrid

Margareta. Charlotta Katarina finnes ej själf,

men däremot hennes man Johan von Schaar.

Ofverste Gustaf Otto Mörner (1687— 1753) är

säkerligen ett tidigt ungdomsarbete af Per Krafft

d. ä., öfverstelöjtnant Johan von Schaar är ett

godt porträtt signeradt af M. Mijtens d. ä. 1702,
Sigrid Margareta Mörner ( i 7 1 1— i 7 7 i ) är målad
af Lorens Pasch d. ä., liksom pendantporträtt af

hennes man öfverståthållaren baron Rutger Fuchs
(1682— 1753). Ett tidigare porträtt af denne
och pendanten därtill af hans fru i andra giftet

friherrinnan Margareta Gyllenpistol(i 683— i 748)
stamma från G. E. Schröders atelier. Porträtten

af landshöfdingcn Adolf Mörner sludigen liksom

af hans fru friherrinnan Agneta Kristina Rib-

bing äro vackra prof på Olof Arenius' konst.

Af fruns föräldrar finnas här också afbildningar.

Fadern generallöjtnant friherre Gabriel Ribbing

(1679— 1742) är ett af David von Kraffts allra

bästa arbeten, modern grefvinnan Ulrika Eleonora

Oxenstierna (1691— i 776) är målad af Jaen Star-

bus och Lorens Pasch d. ä.

Landshöfding Adolf Mörners dotter Kristina

Eleonora (1735— 1786) och hennes man öfver-

hofstallmästaren friherre Karl Oxenstierna (1737— 1795) äro kopior efter G. Lundberg. Lands-

höfdingens son hofmarskalken Karl Gabriel Mör-

ner (1737— 1828) är signerad af Ulrika F. Pasch

1777 — vackert porträtt — och hans fru

friherrinnan Lovisa Ulrika Horn (i 751— 1823)

af J. Forslund. Deras son statsminister Adolf

Göran Mörner (1773— 1832) är afbildad vid

tjugotre års ålder på en vacker miniatyr af J.

E. Bolinder, som äldre af J. G. Sandberg, hvilken

också niålat ett pendantporträtt af hans fru Ka-

tarina Ulrika Heijensköld (1780-— 1845). Por-

trätten af deras son statsrådet Karl Göran Det-

lof Mörner (1808— 1878) och hans fru friher-

rinnan Märta Charlotta Gabriella Leijonhufvud

(1826— 1906) äro signerade af P. Södermark

1873. Den sistnämnda grefvinnans morfar kam-

marherren Axel Gabriel Silfverstolpe (1762

—

Excellensen Grefve Adolph Göran Mörner.

Oljemålning af J. Sandberg.

O
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Espliuula omkring 1820 enligt Tliersner- 1 cckning af Stäck.

1816) finnes i medaljong;- af J. T. SerL;cl, och ber<;a, Sättran, Mantorp och Kolja i (ilansham-

hennes moder Eleonora Ulrika Silfverstolpe mars socken samt Balsna, Sörberga, Husby och

(1797— 1834), å^^ift med öfverste K. G. Leijon- (iränsjö i Almby socken Sundby, Sundbytorp,

hufvud, i akvarell af C. Berger. Till slut kan Glashyttan, Gräflinge och Sundstorp, tillsammans

niimnas två medaljonger, en af kgl. rådet grefve i7'-V4o mantal. Jordarealen utgöres af omkring

Kristoffer Gyllenstierna (1647— I 705), elfenbens- 1,550 hektar, däraf omkring 720 hektar åker,

arbete af j(,'an Cavalier, en annan af tsar I'eter det öfriga skog och hagar. Af åkerjorden är

den store i trilrelief, enligt påskrift skänkt till 260 hektar under eget bruk vid hufvudgården,

amiral Nils Ehrensköld. återstoden utarrenderadt. Genom Hjälmarsänk-

Esplunda omfattar utom hufvudgården i Ring- ningen har åkerarealen betydligt förökats. Godset

karleby socken Nederby, Ropa, Gymninge, Sol- i sin helhet är taxeradt till 485,800 kronor.

Miniatvrmålnina på elfenben af Carl Gustaf Klingstedt.

I I



MYRÖ
RINGKARLEBY SOCKEN, GLANSHAMMARS HÄRAD, ÖREBRO LÄN

Vid Mälarens nordvästra strand ungefär tre

fjärdingsväg från Örebro ligger det Kal-

lingska fideikommisset Myrö omgifvet af

en vidsträckt park. Dess äldre utseende visar

oss en afbildning i Dahlbergs Suecia, en tre-

vånings hufvud-

byggnad utan arki-

tektonisk utsmyck-

ning och två fram-

för densamma lig-

gande envånings-

flyglar, samtliga

byggnader med
höga tak af ovan-

lig form medvinds-

kupor. En mur af-

stängergården och

omhägnar trädgår-

den. Detta bygg-

nadskomplex af-

brann genom åsk-

eld år 1 707 och

någon byggnads-

verksamhet hör

man ej af förr än

1762, då två flyglar af sten omtalas såsom nyss

färdiga. Ar 1774 hade riksrådet grefve Per
Kalling fullbordat det nuvarande corps de logis,

som han låtit uppföra på den gamla grunden.
Det nuvarande Myrö är en tvåvånings bygg-

nad med gafveltäckt midtfronton, taket är ett

mansardtak med vindskupor. Det har vid den

Grefvinnan Marianne Kalling

född Sparre.

nuvarande ägarens tillträde blifvit grundligt re-

staureradt.

Bland rummen märker man de två hallarna

med sina öppna spisar, den panelade salen med
familjeporträtten, salongen med en sengustaviansk

möbel och rökrum-

met med sina ver-

duretapeter, haute-

lisseväfnader från

1630-talet. Ännu
en synnerligen dyr-

bar haute-lisseta-

pet förvaras på
Myrö, tillhörande

en serie med Da-
vids historia, väfd

i Briissel under

senare hälften af

I 500-talet för furst-

biskop Julius af

Wiirtzburg. Den
togssombytei63 i

jämte så många an-

dra skatter på furst-

biskopens slottMa-

rienburg. En annan tapet af samma svit finnes

på Ericsberg.

Myrö — eller Myra, som det då kallades —
tillhörde under medeltiden Örebro kloster, in-

drogs genom Gustaf I:s reduktion till kronan

och tillhörde på midten af 1600-talet riksrådet

och riksskattmästaren friherre Seved Bååt och

Grefve Per Ulfsson Kalling.
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Myru enligt Dulilbeigs Siwcia antiqiui-

ärfdes vid hans d/kl 1669 af sonen vice lands-

höfdinocn baron Karl (iabriel l^ååt. Denne dog
1698, den siste af sin ätt, och Myrö innehades

sedan af hans efterlefvande maka friherrinnan

Kristina liiclke, som dog i pästen ar 171 i.

(lenom arf hlef då friherrinnan lieata l*leming

dess ägarinna hennes mor var syster till

Karl Gabriel Bååt, själf var hon änka efter vice

landshöfdingen Sven Ril)l)ing. Hon dog 1740
och godset ärfdes nu af dott(.'rn l^)cata Jaquette

Ribbing, som i sitt första äkt('nskap haft ami-

ralen och presidenten friherre Karl Hans Wacht-
meister af Björkö och nu var gift med öfver-

hofjägmästaren grefve Karl Gustaf Sj^ens. Se-

dan hon 1751 blifvit änka sfdde hon år 1754
Myrö till öfversten för Närkes och \'ärm]ands

regementen sedennera riksrådet grefve Per Kal-

ling, hvilken gjorde ägendomen till fideikom-

miss, dock så att änkan alltid genom testamente

äger besittningsriitt därtill under sin lifstid. Riks-

/VI\'rti från landssidan.

13
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MYRÖ

Riiknimmct med liautclisscyäjrtadcr frän löJO-tulct.

rätlct Kallini^ do^- 1795, hvarefter hans änka

grcfvinnan Kristina Margareta l{leonora Posse

innehade det tiU sin död 181 2, då det öfver-

^ick till sonen majoren grefve Per Adolf Kal-

lin<;-, och vid dennes död 1820 till hans son

ryttniästaren i^refve Adani l^redrik (löran Kal-

ling-, vid hvars död 1861 det öfvertogs af gref-

vinnan Amalia Margareta Bonde till ])jörnö (d.

1 87 i) och efter henne af sonen filosofie doktor

grefve Per Adolf iM-edrik Kalling (| 1 883), där-

efter 1885 till l:»rodern löjtnanten grefve Karl

Gustaf Kalling, samt vid dennes död till hans

brorson den nuvarande innehafvaren grefve Per

Ulfson Kalling, gift med grefvinnan Marianne

vSj)arre till Söfdcborg.

Myrö består utom hufvudgården två mantal

af Ramstena '

',
mantal, Sjögesta mantal och

Soll:)crga i '/,, mantal tillsammans taxeradt till

I 2 2,200 kronor.

Sommaren 19 10 afled grefve Per Kalling;

fideikommissarie är nu sonen Peder född 1907. Hautelissetapet (Brussel ISOO-talet) David och Goliat.

17



SÄBYLUND
KUMLA SOCKEN, KUMLA HÄRAD, ÖREBRO LÄN

Af EUGÉNE LEWENHAUPT

Af den vidsträckta, bördiga och »angenäma»
slätt, för att använda den gamle geografen

Erik Tunelds uttryck om densamma, som
begränsad af Kilsbergens, Käglans, Tylöskogens

och Tivedens höjder omfattar det egentliga Närke,

utgöres en ej obetydlig del af den

tättbyggda och välodlade Kumla
socken. I denna sockens nord-

ligaste del ligger vid stranden af

den i senare hälften af förra

århundradet urtappade Mosjön

sockens enda herrgård, fideikom-

misset Säbylund, hvilkens hvita

boningshus och röda ekonomi-

byggnader skymta fram bland

täta löfmassor, när man på stats-

banan Örebro— Hallsberg en som-
mardag närmar sig den lilla an-

haltsstation, som bär ägendomens
namn.

Talrika fasta fornlämningar och

fornsaksfynd bära vittne om att

Kumla socken var befolkad redan

under stenåldern. Säkerligen var

ock den plats, där Säbylund nu
ligger, redan tidigt tagen i besittning af män-
niskor, som ur den fiskrika grunda sjön häm-
tade sitt lifsuppehälle. Första gången namnet
Säby i Kumla förekommer skriftligen är dock
först 1380, då en Sven i Säby omnämnes. Utan
tvifvel var han frälseman och fader till Laurens
Svensson, som i vapnet förde ett hjorthorn, ett

Grefve Eugéne Lewenhaupt.

under 1300-talet i Närke synnerligen ofta före-

kommande vapenmärke. Denne Laurens, hvilken

1405 nämnes som häradshöfding i Kumla, 1406
i Asker och 14 10 i Sköllersta härad, var så-

ledes sannolikt häradshöfding i hela »östra tre-

dingen». Möjligen är han ock

identisk med den Lasse Szve7ison i

S(cby, till hvilken Arnold Laurens-

son pantsatte en kvarn i Quistbro,

som den senares tvänne bröder

1420 skänka till Riseberga kloster

som själafgift för sina föräldrar.

Den Vä i Säby, som han tagit

i arf efter sin fader, lämnade han

i arf åt sin dotter Ingrid Laurens-
dotter, hvilken före 1428 var gift

med Anders Mattsson, som i

sigillet förde en bjälke, belagd

med tre vippor (eller vasar?) och

som förvärfvade sig de återstå-

ende 2/3 i Säby. Anders Matts-

son, som således är den förste

kände ägaren af hela Säby, var

son till häradshöfdingen i Rönö
härad Mattis Andersson och Ka-

tarina Erengisledotter (med tre sjöblad i vapnet),

änka efter Sigge Brun, samt sonson till Anders

Mattsson d. ä., äfven han häradshöfding i Rönö
härad (1380) och 1393— 14 10 underlagman i

Södermanland. Han tillhörde den s. k. Holm-
bonäs- eller Hålbonässläkten, af hvilken med-

lemmar ock burit namnet Hezdal eller Ezdal.



SABYLUND

hade nämlitren för-

Anders Mattsson d. y. och hans hustru, hvilken

senare lefde som änka 1450 på Djula och 1468

pä Edby, hade sonen Laurens Andersson, som
1465 omnämnes som död barnlös. Om denne
ägt Säljy är osäkert. 1435
äldrarne bl. a. bortbytt '/j

markland i Säb)- till rid-

daren och lagmannen i

Närke Bengt Siensson (A'ail

och Dag) till Göksholm.

Om den ^
3 i Säby, som

denne lämnade i arf åt sonen

Jllagiius BcJigfsson uppstod

144g och 1453 tvist mel-

lan denne och Maltis 7'oii

Ka/oi, som sistnämnda år

vittnar att han uti '-/g i Säby
ärft '/.j efter sin dotter, som
var gift med Dggcrf (jrapcu-

dal samt att han sålt de

två delar han l()st af An-
[

ders Mattsson för 120 mark
till Magnus Bengtsson, hvil-

ken ock fick sig den om-
tvistade tredjedelen tilldcnnd.

Från denne, Engelbrekts

mördare, liksom fadren lag-

man i Närke, gick Säb^
troligtvis i arf till dottern

Kjcrsliii, som 1486 gifte sig

med riksrådet Sigge Laurentsson (Sparre) (f i 509),

hvilkas son, (iustaf \'asas högstbetrodde riksmarsk,

Lars S/ggrsso// (Sparre) (f 1554) väl ägde det

efter dem och lämnade det i arf åt sin son, £r/Å-

Larsson Sparre, den lärde och skarpsinnige riks-

kansleren, »utan all gensägelse ättens mest öfver-

Ctraryr aj J. F. Martin cflcr Scrf^cls nicdaljon

lägsna personlighet och en typisk representant
för svenska aristokratien i alla tider». Säby,
där han 1593 hade två frälsebönder, ägdes efter
hans blodiga död i Linköping 1 600 af hans änka
E//da Brahe (f 1634), Per Brahe d. ä:s dotter.

Redan före sin död tyckes
i hon hafva lämnat ägen-

:i domen, som dock först 1 609
kallas säteri, till sonen riks-

rådetJohan Sparre (j- 1632),
hvilken 1621 säges bruka
Säb)' »till sätesgård, som
hans fougte bor uppå».

Dennes bror kammarrådet
Carl Eriksson Sparre

(I

1632) tyckes haft del i

Säb)', säkert är att hans

änka Görtvel Posse ägde det

ännu 1668 och lämnade
det i arf åt sonen hofstall-

mästaren Carl Carlsson

Sparre
(f 1672), hvilkens

änka Barbro Cnius aJ Gud-
hem, sedan 1679 omgift

med rikstygmästaren Gusiaj

Oxenstjerna af Korsholni

och Vasa (f 1693), ägde det

till sin d()d i 720, då hennes

a rfvingar, systerbarnen Si-

c/onia Juliana Leivenhanpt

(t 1737) gift med friherre Gustaf Cnnis af Gud-
hem (f 1692), Anna Katarina L. (f i 740) gift

med generallöjtnanten grefve Gustaf Lewenhaupt

(t 1723), Brita Dorotea (f i 730) gift med generalen

Adam Ludvig Lewenhaupt (f 1719) samt brodern

\!X&{\Q Mauritz (f i 73 5)blefvo ägare af detsamma

Säbylund oiukiin<j; 1820. luili-^t rhersncr.
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Hufvudbyggnadens fasad åt gårdssidan.

och innehade det under fleråriga tvister och fler-

faldiga affärstransaktioner. 1724— 1730 finnes

Eri/a Dorotea antecknad som ensam ägarinna,

hvarefter hennes barn ägde det gemensamt till

I 737, då (\qi\X&xx\ Anna ]\IariaLe'ivcnIiaiipt{^ i 766)

och hennes man sedan i 7 1 9 presidenten GernuDid

Cederlijclni (f i 74 1 ) tillträdde det. Deras sonson

presidenten Goiunnd Carl (f 1789) ägde det

blott från farmoderns död till 1768, då han sålde

det till majoren Thure Gyllensfetz l(\ 1782), hvil-

kens änka Hedvig Margareta de Frietscky (f 1788)

med ende kvarlefvande brodern den från frihets-

tidens och Gustaf III:s riksdagar bekante Claes

Frietseky's medgifvande i ett den 7 aug. 1786
upprättadt fideikommissbref skänkte Säbylund,

som det nu mer kallas, till fröken Charlotta

Elisabet von Essen »till att lämna ett fullkomligt

bevis af den vänskap och det förtroende, som
min afl. man i lifstiden och jag alltid ägt för kam-

marherren — — — Baron Herr Fredric von

Essen och dess fru Friherrinnan — Anne
Charlotte von Kruse och dess famille, hwaruti

Gärden med flyglarna och allén.
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min Bror äfwen deltai4"it — — — .» Fröken

von J^ssen, hvilken hade de ifriga »mössorna»

T. Ciyllenspetz' och C. Frietscky's pohtiska och

personliga vänskap med hennes fader, den in-

flytelserike politikern, »mössornas kanske bäste

man» Fredrik Ulrik von Essen på Kaflås att

tacka för gåfvan af Säbylunds fideikommiss, flyt-

tade snart dit och vårdade ömt den där till sin

död 1803 kvarboende C. Frietzcky. Aret förut

hade hon ingått äktenskap med friherre Nils

Silfvcrskiuld (| 18 13). Vid friherrinnan Silfver-

skiölds död 1822 öfvergick fideikommisset enligt

hennes förordnande till systern grefvinnan Gnsiaf-

va Fredrika Le^venhaupt, sedan 1820 änka efter

öfversten grefve Gustaf Julius Letvcnlnuipt, samt

vid hennes frånfälle 1838 till deras dotter fröken

Charloltc J.raHnihaupl {\ 1 86g). Till sin efterträdare

hade hon efter sin broder majoren grefve Axel

Lewenhaupts död 1863 utnämnt dennes änka

grefvinnan En^cnic Carolina Desideria L. född

von Essoi (f 1894), hvilkens yngsta och enda

efterlefvande barn bibliotekarien vid universiteten

grefve Carl Harald Ruocnc Leivcuhaupt (f. 1849)

nu är innehafvarc af Säbylund.

Inga säkra uppgifter finnas rfjrande den tid-

l^yggdtpunkt, då Säl)\lund blcf ståndsmässigt

och bebodt af sina ägare, hvilka i äldre tider

endast hade det till afvelsgård. Så nämnes det

161 3 att »fru Ibba til Sundby Icter bygga
och hålla afvcl oppå Säby» och 1621 hade

sonen Johan en fogde boende där. Troligt är

dock att Carl Carlsson Sparre och hans hustru
Barbro Cruus bodde där, att dömma af att två

af deras i späda år aflidna barn begrofvos i

Kumla kyrka, det ena 1667. Ovisst är dock
när den hufvudbyggnad och de två flyglar bygg-
des, som omnämnas i arfskiftet efter den sist-

nämnda 1720. Hufvudbyggnaden, som låg i

norr och söder, innehöll 13 rum och en öfre

våning. Flyglarne lågo i öster och väster och
äro möjligen, åtminstone delvis, desamma som
nu finnas.

Den nuvarande hufvudbyggnaden, som troligt-

vis ligger på samma plats som den gamla, upp-

fördes af fru H. Gyllenspctz under åren 1781
—87 och är en tvåvånings träbyggnad af rekt-

angulär plan med långfasaderna med 1 1 fönster

i öfre och 10 i nedre våningen uppdelade af

pilastrar i hvardera fem partier. Älidtpartiet

krönes af en fronton, som åt gårdssidan lämnar

plats åt en urtafla, och är åt samma håll för-

s^edd med en port och en halfrund stentrappa.

At trädgårdssidan leder en port ut till en vild-

vinsbevuxen terrass med dubbeltrappa. På södra

kortsidan gjordes 1904, för att vinna ökadt ut-

r\-mme åt köksafdelningen, en tillbyggnad som
krönes af en balkong, som står i förbindelse

med ett rum i våningen en trappa upp.

Fasaderna äro hvitmålade, stenfoten grå. Man-
sardtaket med sina två vindskupor på hvardera

Hufvudbyggnaden från parksidan.
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långsidan och en' på hvarje kortsida var förr

i sin helhet täckt med rödt tegel, men fick den

nedre delen belagd med svart plåt för några

årtionden sedan. Med hufvudbygg nåden bilda

flyglarne en enhet och äro upprepningar af den

förras typ. De äro envåniga, helt täckta med
rödt tegel och hade från början en ensam vinds-

kupa på fron-

tenens plats så

som förhållan-

det ännu är på
den oförändra-

de södra flygeln.

Den norra, som

på 1 86o-talet er-

höll ett mer mo-

derniseradt yttre,

innehåller 7 rum
och kök på nedra

botten samt 4
rum på öfre och

en vind. Den
södra består af

6 rum, förstuga och vind. När man inträder

genom porten på hufvudbyggnadens framfasad,

inkommer man i en tvärs genom huset gående

hall, i hvars fond en dubbeltrappa af kalksten,

försedd med grönmåladt järnstaket, leder upp
till öfra våningen. Utrymmet under trappan

är hvälfdt och uppdeladt af pelare, på så sätt

åstadkommande en mo-
numental hall en minia-

ture. Till höger om
hallen ligga åt gårdssi-

dan fyra domestikrum,

af hvilka de bägge när-

maste förut utgjort en-

dast ett stort (troligen

det i C. Frietzcky's här

nedan införda »förteck-

ning» kalladt »Herrns

kammare»); de andra

motsvara de där om-
nämnda »Skafferiet»

och » Hushållerskans

kammare». Ofver en

korridor, som utmyn-
nar i en port på södra gafveln, kommer man
in i köket, ett stort hörnrum, samt därifrån till

det åt trädgården liggande matrummet, förr »Pig-

kammaren». Till vänster om hallen åt gårdssi-

dan ligga biljarden, förr »Billardkammaren»,
samt gamla biblioteket, förr » Bokkam m.aren».

I jämnbredd med detta med ett fönster på norra

gafveln ligger nya biblioteket, förr »Klädkam-

Södra flygeln.

I. jYii/rf hallen.

4. Xya hiblifltfkct. —
8. Terrass.

5. Gästi-iiiii.

maren». Från den korridor, som förmedlar

förbindelsen mellan detta rum och hallen, leda

dörrar in till åt trädgårdssidan liggande gäst-

rum, fönst en dubblett, förr »Nedra hörngäst-

kammaren» och »Lilla förmaket», så trapp-

rummet, förr »Trappkam maren».
Uppför dubbeltrappan kommer man genom

öfre hallen till de

på höger hand
åt trädgårdssi-

dan belägna två

rum, som nu be-

bos af nuvaran-

de ägaren, förr

»Fröken von Es-

sens kammare»
och » Frökens

kammare förr

Garderobe».

Vägg i vägg
med det inre af

dessa ligger ett

hörnrum samt
därutanför med ett fönster på norra gafveln ett

något större, bägge nu gästrum, men förr »Jung-

frukammaren» och »Kryddkammaren». En ta-

petdörr leder från det sistnämnda in i den åt

gårdssidan liggande röda salongen, förr »Säng-

kammaren», till hvilken man också kan komma
från den till hallen ledande korridoren. Ät norr

och innanför detta rum
ligger ett hörnrum, »Ca-

binettet», som det kallas

af gammalt, åt söder

däremot förmaket, som
likaledes har sitt gamla
namn och hvarifrån en

enkeldörr, som öfver-

allt i hela byggnaden,

leder ut till hallen. I

bredd med förmaket

ligger salen, fortfaran-

de begagnad till sam-

ma ändamål samt där-

bredvid ett hörnrum, nu

gästrum, förr »Salens

lilla Hörnkammare».
Från salen kommer man ock in i det på södra

gafveln liggande rum, som förr kallades »Blå

Förmaket» eller »Förmaket utanföre» i följd af

sitt läge till det innanför belägna »Stora gröna

gästrummet» eller » Alkovrummet», ett stort hörn-

rum, som med en liten genomgång är förenad

med serveringsrummet, förr »Öfre Förstugu gäst-

kammaren». Härifrån kommer man dels ut i

Plan af nedre våningen.

— 2. liiljardcn. — 3. Gatnia hibliottkcl

.

6. Kök. — 7. Doiiieslikriiiii

.
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hallen dels genom ett litet skänkrum in i salen

och medelst en vindeltrappa ner i kökskorri-

doren samt äfven på en hit 1901 flyttad trappa

upp till vinden med de här på södra delen

samma år inredda tre gästrummen.

l)c flesta rummen hafva ännu i behåll de

gamla kakelugnar, Mariebcrgs och andra, samt

den inre de-

korering, som
utfördes vid

nybyggnaden.

vSå prydes ka-

binettet ännu

af det vackra

dörröfverstyc-

keaf P. Ljung,

som framstäl-

ler en i hvit

gips skulpte-

rad danserska

på blå grund.

AUmålningul-

fördes af I .ars

August Malm
enligt räkning,

som här med-

delas. De sex

å denna fcirst

uppfördarum-

men hafva än-

nu sin viiggbeklädnad och dektjration oförändrad

utom ( 'abinettct , hvilkets kinesiska sidentapeter

med f;irgtr}ckta blommor på hvit botten troligen

under 1800-talets f()rsta hillft utbyttes mot pap-

pcrstapeter, förträffligt imiterande sidentapeter.

Af de öfriga rummen erhöll »Blå förmaket » 1904
ny väggbeklädnad af väf, målad i stil med de

väl bibehållna dörrstyckena. Senare förseddes

»Gröna h()rnkammarcn eller >Salens lilla hörn-

Neäre hallen nieil 2 l;iin|)ctl(.-r (c i lörlcckningenj.

kammare», likaså med ny väggbeklädnad af väf

med målning efter de rester af den gamla som
återstodo oskadade. Enligt Malms redogörelse
har han själf målat alla dörröfverstycken utom
fem i »förstugan», som af honom blott blifvit

aip[)bättrade». Härmed afses tydligen de fem
holliindska oljemålningar på väf med italienska

landskapsbil-

der, som nu
utgöra öfver-

stycken öfver

d()rrarne i öfre

hallen och hvil-

ka utan tvifvel

äro identiska

med de »

5

st. holländska

Schillerier

med svarta ra-

mar öfver spi-

sarne >, som
funnos i den

gamla hufvud-

byggnaden
och vid går-

dens försälj-

ning medfölj-

de i köpet

enligt G. C.

Cederhjelms

f()rtcckning. Möjligen utgjorde de en

af de K) »hållcndska skogstaflor », som
bouppteckningen efter Barbro Kruus

20 sutto dels i »stora salen» dels i öfre vå-

skriftliga

enligt

När den nya hufvudbyggnaden stod färdig

och försedd med väl till största delen n)'ink(>pta

möbler ncdskref (". Frietzcky egenhändigt föl-

jande, på Säbvlund ;lnnu bexarade

Ofrc hallen. Förmaket.
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»Förteckning på Meublerne vid Säbylund och

hvad de kosta i inkiöp med fräckt.

X:r I. Uti Cabinettet.

Tapeter af Brokugt Sidentyg l stycke, inkiöpt till 33, 1

6

I stycke hvitt taft, som blef målat lika . . . 25,— 58,16

I st. M (?) Chinesiskt d:o till gardiner och stolar 30,

—

a) I Lius Crona af Christall 30,

—

b) I Förgyldt Bord med blå Marmor 34ii6

c) 2 st. hörnbord med dito 25,

—

d) I stor Spegel 33ii6

c) 4 st. ovala Lampetter 12,16

f) 1 st. Ottoman Träverke och Tagel 9,

—

1 Dörrstycke af Bildthuggare Liung .... 18,

—

2 par Liusarmar 4,

—

3 par gardinhakar 1,16

3 Rullgardiner af rödt lärft 3,

—

g) 2 st. Yaser blå och guld af porcellin .... lO,

—

2 aflånga slagbord af I.aqueradt bleck. . . . 8,

—

2 dito af alrötter, runda 3,

—

2 st. Jettonlådor med elfenbensjettoner . . . 6,

—

h) 6 st. fauteiller utom iifvcrdraget 6,

—

h) 4 st. Tabouretter 2, —
I st. Spelbord 4ktigt af alrötter 2,

—

I Vase af papp och Blvf?) och med Fru Gyl-

lenspets Silliouette 5»— 242,16

2. Sängkainmnrcn.

i) I stor ny spegel 60,

—

j) I Mahogni Byron med hvit Marmorskifva . . 42,

—

k) I Klocka med slag af alabaster 33ii6

1) I Gustaviade Säng med bildhuggeri och för-

gyllning samt tofsar 40,24
m) 12 Fauteuiller med lårftsöfverdrag 15,

—

m) 4 st. Tabouretter d:o 2,32

Röd damast till Tapeter, säng och stolar 5 st.

ä 33-26 166,32

2 par Liusarmar af Bronze 4,

—

2 par röda Tafs Långgardiner 12,

—

2 rullgardiner af nidt lärft 2,

—

2 st. emaillerade gardinhakar I,

—

2 grå porccllins Vaser 9,

—

2 nmda bord af alm 3t~ 391 08

3. Förmaket.

Tapeterna intages med sina diirrstycken nedan-

förc i et fiir alt under målningskostnaden.

n) I Liuskrona stor af Christal 69,32
o) I Treniaux med spegel öfver Spisen . . . . 72,16

p) 2 st. stora Speglar 122,32

(j) 2 st. Bord med hvit Italiensk jMarmor . . . 68,32 ^^3 16

Transport 1,025,08

Kabinettet med kristallkronan (a i fört.), spegeln (d) och fåtölj (h)

Tianspo)t 1,025,08

4 st. Liusarmar af Bronze 16,

—

3 par gröna taftsgardiner 18,

—

3 st. rullgardiner af lärft 3,

—

3 emaillerade gardinhakar 1,16

r) 2 st. Vaser af alabaster 30,

—

2 st. stora Soffor med tagel och lärftcifverdrng

utom Damast 16,

—

6 Fauteiller dito 8,

—

4 Tabouretter 2,32

2 st. grönt Damast dertill 50,

—

2 små 4 ktiga betsade albord 1,16

1 litet rundt af alrcHter 1,16

2 små runda med dam och cparnspel . . . . 1,16

s) I stor skiärm pä vindar med brokug och f()r-

gyld målning 43>'6
2 Turkiska Tapetmattor 4,

—

I Thebord af porcellin. Sönder 1,16

I liten grå målad skierm 5,

—

I Brädspel med Brickor och tärningar (i fiir-

sttigan) 4,— 206,32

4. Salu.

Tapeter af gråmålad väf intages uti en summa.
u) I stor Christall Liuskrona 69,32
t) 2 stora Spegel Lampettcr med Ljusarmar . . 32,

—

3 rullgardiner 3,

—

1 Claver 45,

—

u) I slagur med foder förgyllt 30,

—

3 st. stora gråmälade slagbord ....... 12,

—

2 4ktiga Matbord af alrot inlagd 3,

—

2 st. stora 4ktiga Slagspelbord af alrot . . . 12,

—

2 smärre Spelbord af alm 4,

—

1 rundt litet bord i , 1 b

18 stolar med rutigt lärft 18,

—

2 st. Bronze Liusarmar 4,— 034

5. Lilla Hörnsalskammarn.

Tapeter af Ostindiskt papper på väf klistrade 15,

—

1 Sängstelle med Gult Dannnastgardiner. . . 35,

—

2 st. små speglar . . . , 15,

—

6 st. spanska karmstolar med rödrutigt lärft

och tagelstoppning 9,

—

2 st. hörnbord eller stafontainer 7,16

1 måladt grådt bord 2,

—

I par långa gardiner af BomuUslärft .... 2,

—

I rullgardin af rödrutigt lärft i.— 35 ,5

6. Gröna Gästkaininarii.

Tapeterna intages i mälningskostnaden.

I stor Imperialsäng med gröna Taftgardiner och

hvälft Tak för 2 pers 60,— 50

Transport 1,612,08
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Transport 1,612,08

1 stor S|)((jfl 30,

—

2 st. <jr(")nriitiga nillguriliner 2,

—

2 par läiiya fjardincr af boninuillslärft . , . . 4,

—

(8j st. stolar iiicd }jrönriiti<;a öfvcrilrag af liirft — ,

—

2 st. gråmåladc hord 4,

—

I riindt dito af ainitlor 2. —
I Xalt (dmiiiodc af walncit 2,l0

~. I, iIIII l-öiiiuiki t utdJifiir.

TapftcT af Chincsiskt |)a[)p(r, fastat |)a väf .
—

I liten Sjicjjel (>,

—

I .Soffa af Tagtl och bläniligt lurft ',^.l6

6 st. Stolar med hlätt Scha},'<i <S,i6

I Blärutij^ rullf^ardin I,

—

I mäladl Bord med riind.i fötti r 2,

—

I läderstol — .32

I par länga gardiner al' boimillsliirfl .... 2,-- 48 16

8. (Jfia försl II /',:•! (iiiil k'ii 111 lim r>i.

Tapeti-nir intages lika ined de andre.

1 stor Iinperial Siing af gninnitigt l;h ft med 2

ställen 30.

—

2 st. grönnitiga rullgardinei 2. -

I Birau af \\'aln<il och gnjf Svensk Marmor-
skifva lu.

—

1 .Spegel läng och smal 1 glas 12. -

2 st. 4;la Fauteiller med grcinrutigt lärfl . . . 2,

—

4 st. Sj)anska Stolar med lika iifverdrag
. . . (^.—

2 st. läderstolar 1 ,24

I Sängstelle — ,24

1 Bord af alnitter med lada 1,32

2 par boimntillslärfts långgardiner 4,- c„|

9. l-iiiktiis Kiimiiiiiic.

Tapeter niAlade pa \:if med fiiigvllning intages

siirskilt.

I säng af Kimlil^?) iifverdrag af trä hvit och

blådt med Blädt tafsfoder under alt(?j.
. 40. -

1 spegel äldre 1;;,

2 l)ar JiomnuiUsliirftsgardiner 4-

I par rullgardiner 1.

I Birau af .Maliogni med Brokig Mannorskifva 28,-

1 Secretair af inlagilt 1 lii brokig med marmor-
skifva 30.

—

2 betsade boul 2,32

6 st. blå schaggstolar 8.if)

I st. läderstol 1 . 131,-

10. (iiintf Rohr. \u l-iöhcii hiiiiiiiiiircii.

Tapeter |)ä papper målade b,

—

I sängstelle for I person mcil bl. ull oih Iniii

Cattunsöfverdrag 12,

[ stor spegel iildre ' S-

1 -Skrif Bmeati af valmil (alm 8.16

2 ])ar bomiillslanggardinei 3.
—

2 st. rullgardiner 2,

2 si. ganda Länstolar 2,

—

6 st. läderstolar 6,

—

I Natt Connnode I,

—

I Förgyld l'endule 25,— 8o,lli

1 I . /lllli;/l ll l\illllllliir< II.

Tapeter jiå papper 6,

—

1 rullgardin och 1 boul — ,24

I Biiau med sk^ip af l^k 4,

—

I Hilrnskäp

I gråmålad soffa 3.-

6 st. läderstolar b.- 22,24

13. lifia lorsltil\'iiii.

Ta|)eter på \;if ni. ilade intages särskildt.

5 st. Brokigt målade dönstycken 10,

O st. ("hristall s])egellanipettei d, k.

Transport 2,024. K)

Transport

12. Uti Krydd Kommar 11.

I stort \Valnöt linkläd-skåp 8,16
1 stort väggskåp med hyllor 3,

4 st. målade skåp uti Corridorn 4.
Kt stort 'l'orn slagnr ]iå fr()ntes])icen .... 50.

14. Xidra I'urstufvaii.

Tapeter |)ä väf målade intages särskildt.

2 stora grå vcdlådor 3.

b st. Christall Sjiegel Lampettcr 6,

—

1 stor vattens|)ruta med läderslang 20,

—

B. Malniii<r uti alla mm med Dörrstycken och
väfven samt Ta|)eter och Eldskiärm, som
ej särskildt äro värderade, kosta utom sto-

larne, uti Målarens arvode utdragit ur räkn. 205,

—

lUi färger, linolja, gnid 265,
väfven di'rtill 2"

Ij;. llillaid l\ii III iiiaiii

.

Jiillard med all tilbehiir af Biller I gul, 2

röda, I Blå, 1 2 hvita, queuer och maser
samt öfverdrag af lärft

st. Beigener (?) af riidruligt lärft

stora .\Iålningar Democritus Heraclitus med
breda fcirgvlta Ramar

dito I Jude som räknar |)engar

tafla med glas ..(.'jilson som haller en häst

dito lilla (juden ridande på en hund . . .

franska revolutionsstvcken

litet dito '

gannnalt stycke vid Kakelugnen
m Aken's Eldsläcknings tafla

Kstamper med ansickten och glas ....

,024. 1 b

'3 29,

497.

: 10.

—

10,

—

18,

5-

>4--
2,

—

8,—

I lansport .8()i.ib

Väggdekoration i förmaket.

Sekretiir i llaupls stil t\v i birleekningen).
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Transport 2,891.16

ä) 2 Taflor l gosse I Flicka i olja 2,24

1 FMintimmersansickte i olja 1,16

4 Estamper — de 4 Elementer med glas . .
2,

—

2 Engelska Estamper. 2 fmntimmer .... 4,

—

Jungfru Maria på målad koppartafla .... — ,32

4 smärre estamper under glas 6,

—

3 stora hollendska Estamper med glas . . .
6,

—

4 små Schweitzerske med dito 4,

—

1 gråmåladt bord 1,

—

8 st. estamper fastade pä väggen 1,16

Tapeter målade pä papper 8,

—

2 rullgardiner gröna i,— 3 740

Xedra dästkammarcii.

Ta])eter målade |)å pap])er 5,

—

I sängställe med grönrutiga lärftsgardiner . . 10,

—

l spegel med förgyld ram 8,16

I walnöts bord med låda 1, 16

1 liten skrif]nilpet af alm 4,

—

6 st. spanske stolar med grönrutigt lärft . . . 12,

—

2 vita Långgardiner 2 gröna nillgardiner. . . 1,32 42,16

17. Lilla fiirniakct nfanföre.

Tapeter målade på papper 4,

—

I sängställe med bruna tyggardiner 6,

—

I liten förgyld spegel 1,16

1 gråmåladt Bord I,

—

4 st. läderstolar 3,

—

I Brunt slagbord aflängt — ,32

I par långgardiner hvita — ,32

I rullgardin griin — ,16 j-

18. Jriipfikiriiiitmrrii.

Tapeter pä papper 5,

—

I sängställe med grönrutigt lärft 7,

—

1 spegel med walntHram 8,16

2 grämålade bord 2,

—

4 st. läderstolar 4--—

2 gardiner griina — ,32

2 par långgardiner hvita 1,— 28

ig. Herr Kaiiimarcii

.

Tapeter pä jiapper med rosiga lister .... 8.16

I spegel med fiirgylld ram 20,

—

I svart skrifbord 4,

—

I valmit Byron at skrifva på med lador. . . 8,i()

I säng svart och hvitt sitz engelskt chinesisk

Facon 20,

—

1 soffa med 8 Tageldynor samma sitzöfverdrag 12,

—

2 länstolar lika iifverdrag 4,

—

6 st. stora Läderkarmstolar 8,

—

I Commod af Bresilieträd 1,32
1 dito af aleträd(?) 1,16
2 par långgardiner af lärft 2,

—

2 gröna rullgardiner — ,-^2

1 rundt bord med inlagdt damspel i,

—

2 små 4ktiga Bord —,24
,

20. KUhlkinniiiarcn.

Tapeter af papjier

2 Klädskåp med glasdörrar ^,

I Brunt Documentskåp 1,16
I målad instnmicntskåp

I Bord t A

2 1. Bokknmmarn.
I skrifbord af Mahogeni med ujisats och lådor 22,

—

I spegel med förgyld ram och armar til , . . 20,

—

I röd byrau med beslag 6,32
1 rödt bord med rum (.') uti 3,

2 gröna rullgardiner ^32

4 st. stolar 5_

Konung Gustaf d. lILs och dess Drottnings
])ortraiter ^

Kaljscr Joseph til häst 2,

Konung Frcdric af Preussen dito 2,

Transport 3, 18 3,1 b

Transport 3.

Woltaires ankomst til de dödes rike .... 2,

—

Rousseaus dito 2.

—

alt det öfriga i samma kammare så af Portrai-

ter som taflor hörer til Bibliotequet, hvar-

om finnes särskild afhandling.

183,16

4--

22. Iliislidllcrskans Kaniiuare.

K<>drosiga Tapeter af papper 2.

—

I sängställe med randigt grön och hvitt lärfts-

gardiner och .Spritläcke O1

—

I liten spegel l,

—

2:ne små bord 32,

—

4 st. läderstolar 4,

—

I litet wäggur 4,

—

I liten svart laquerad byrau I,—

Gardiner — ,24 22,08

23. Skafferiet bredvid.

I stort skåp I,

—

24. /"/i'" Kaiiiinirreu.

1 Bord — ,16

2 skåj) I,

—

2 st. fållbänkar 36,

—

- k'- rullgardiner 12,— 2 16

25. Kiiikel.

2 stora bord 1.

—

2 långbiinkar - ,16
\ \b

Wärdet af alla lueublerna blir således uti en summa 3,214,08

Hit föires Jernstaquet ikring gärden och ner åt

Stallgården som kostar begge slagen.

48 skpd, stångjcrn ä 6 Rilr skpd. . . . Rdr 288,

—

ArbctslTin fiir detta å i
-' Rdr skjid . . 80,

—

Stol]>ar dcrtil kosta 184,— ,^^2

Spisen i förmaket med trvmå i fcWteckninii. ii).
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Dörröfvcrslyckc i dt fiästriiiii pä öfrc botten.

Sa/i////(!i/dr(io al alla yuiiii)it-ii.

1. (.-ibincltLl Kixd. ^00.^2
2. Säni^kaiiiiiianii

^. F()rmakrt .S40-

4. Matsal n -.>4-^

5. Salns lilla I Iiirnkanniian' iStj.iO

(). Stora fjriina »^ästkaniniai 011 I04.i()

7. l""(jni)akrt ulanfijR- 48.16
8. ( )fra I''arstu}^ii (iiistkaiiiiiiarLn '>9-.?-

I). Fröken von ICsscns Katiiniarr '.i'-

10. PViikcns Kammare förr (iardr Knli .... 80.16

11. |un>4fru Kammare 22.24

12. Krydd Kanmiaren . I J.H)

13. ( )fra FarsHijjun mid '1'oriiur'
1 06,

—

N. B. Målninfjcn i alla J<iimmen » 497,

—

14. Xedra Farstujjan 29,

—

15. Billard Kammaren 313.24
16. Nedra 1 Iiirnfjäslkammarin 42. i()

17. Lilla fiirmaket utanföre 17,

18. Trappkannnaren 28,-

19. Herrns Kammarr 9'-4<5

20. Kliidkammari 11 9-32

2 1. liok-kammarcn
•

()9.l(>

22. I Iu>h:dUTskaiis Kanunan- 22.08

23. Skafferiet 1,-

24. T'i<^ KannnaicM 2.16

2|;. Ki/ikil 1. 16

Summa l<i\<l. 3.214.08

\\'i(l S;il)\lunds .Sättcsj^ard ;ir på 87 veckors

tid följande målarcarhctc förfärdigadt.

l^Tii luakrl. spiiiit wiif och målat Tapetterna i oljefärg ined blomster

i ("olemi-r, ramar och taklist roseradc med fjidd, 3 dörr-

stycken lanskaj) i ('oleurcr med polerade fcirj^ylda ramar,

samt kakelugnen målad och roserad med gidd.

Sallcn — spänt wiif och målat Tapetterna i oljefärg, festoner, (> diirr-

stycken och taklist roserade med gtild.

Sängkanmiaren spiint wäf och .Sidentyg wiiggarna förgylt

listerna omkring med polerat guld, 2 dcirrstycken

en Medaljon med blank fiirgvldning, och taklisten

röd roscrad med guld.
( 'aliincltet spiint wäf och sidentyg på wiiggarnc, förgyldt listerna

ondcring med ])olerat gnid. taklisten roserad med gtild

med blomster omwridrn. Kakelugnen oljefiirg och icif-

werkct roserat med guld.

Fn")k. kannnare. s])änt wiif och målat Tapetterna oljefärg i blått.

bnmt och guld samt et diirrstycke.

Alkowkam. spiint wäf och målal 'I^ipelerna oljefärg i gr<)nt och violet

samt et diirrstycki-.

Hlå fiirmaket. spiint wiif och påklistrat C hinesiska lapetter samt

målat utomkring i limfärg blått, och 2:ne diirrstycken

i oljefärg blomster och foglar roserat mi>d silfwcr och

gul.l.

griina hiirnkam. spänt wäf och målat i lika arbete som den nyss förut

nämnda.
jungfnikammaren. målat Tapetterna limfärg blått i blått.

lilå hiirnkammaren. spänt papper på wäggarne och målat Tapetterna
blått i blått limfärg med lika diirrstycke.

2:ne Fiirstugor spänt wäf och målat Tapeterna i oljefärg grått i grått,

5 dörrstycken uppbättrade. Trappan hvit marmorcrad
med et griint galler.

3 Contor med limfärg

spänt wäf och målat bbladig skärm i oljefärg

8 stycken golf oljefärg med diverse målning
8 stycken tak med limfärg

I tiicksläde grön med förgylda lister

I släde grön

I gjutwangn grå

1 tiickter wangn målad Carmelil med fiirgylda lister och lackfärnissa

öfwerstruken.

27 alnar Taft målat med blomster i Coleurer i Chinesisk smak.

3 stycken soffor grå

f)8 stycken stolar af diverse sorter grå målade derililand i i stolar

och en soffa är med guld pä löfwärket.

S 1 stycken fiinsterhifter utan på huset gråstnikna

4 stycken bord grå med hwita marmorerade skifwor.

förgyUlt inskription pa en grafsten

2 små ramar förgyld.i.

I säng blå.

med mera som ej >å noga kan ärhindras,

Siibyhmd d. () Junij 1786 Lars August Mnlm.

Xota.

Iljordt Mallarearbele i 87 veckor — räknat ifrån d. 5 A|)iil

1784 til d. 21 Aug. 1784, Dito från d. 15 Nov. 1784 til d. 28
Maj 1785. — från d. 18 julij 1785 till den 5 Septemb. 1 785 —
från d. 24 Octob. 1785 til d. i) Juni 1780 som lUgiTir tilsainans en
till af 87 wcckor eller

21'
,
mån.iad 7 Rdi'. s|)ec. i nianadi n Kilr. 152 - 12

fiir gossen \2

tillslii|)t diwerse fina färger, Polement,

guldfiirnissor och fiirnissor på mål-

ningaini' filr 5

.Sunnnn 189— 12— R. specie

Betalt som (idmjukligen ([witteras

Säbylund d. 9 Jimij 1786.

I.nrs August Afdtiii.

1

Väggdekoration i ett gästrum på öfre botten.
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Sydtyskt 1600-tals skåp.

Ehuru många af de här upptagna föremålen

ej mer finnas i behåll och andra ej säkert kunna

identifieras, återstå dock, tack vare deras egen-

skap af fideikommissinventarier, så pass många
att de kunna ge en föreställning om möbleringen

på ett adelsgods vid i 700-talets slut. I kabinettet

finna vi sålunda ännu på sin plats i taket kristall-

kronan från I 700-talets början a), en stor spegel

d) och antagligen soffan f) med fåtöljer h) och

taburetter h). Af de fyra ovala lampetterna e)

hänga nu två i salen, två i nedre hallen. I röda

salongen står det förgyllda bordet b) och de två

hörnborden med blå marmorskifvor c) liksom de

två kinesiska porslinsvaserna i blått och guld g).

Två af de nio större speglar, som upptagas i

förteckningen, bägge från början af 1 700-talet,

hänga numera här och på en af de två af den

nuvarande ägaren inköpta rokokobyråarne från

tiden omkring 1750 står nu den »klocka med
slag af alabaster» k), som tillhörde »sängkam-

marens» inventarier. Två ljusarmar af brons samt
ett litet sydtyskt kabinettsskåp från 1600-talet

med förtennta järnbeslag på öfver- och sidostyc-

kena, beninläggningar på dörrarnes insidor samt

den öfversta lådans inre bottensida anordnad för

brädspel, den yttre för damspel äro ock af den

nuvarande ägaren hitförda.

I den forna »sängkammaren» där väggarna
ännu äro klädda med siden, står ännu på sin

gamla plats den praktfulla »gustaviade sängen» 1)

med sitt förgyllda bildhuggeriarbete och sitt röda

sidendamastomhänge. Mellan fönstren står som
förr »mahognibyrån med hvit marmorskifva

j)

med sin spegel i) däröfver. I taket hänger en

tidig I 700-tals kristall-ljuskrona n), väl en af dem,
som i förteckningen upptagas i salen och för-

maket, och framför en soffa i hvitt och guld

från Carl XIV Johans tid med samtidiga stolar

står ett stort rundt bord af gedigen mahogni i

samma stil, som föreskrifver sig från Sperlings-

holm i Halland. På kakelugnen står det par

»vaser af alabaster» r), som återfinnes bland för-

teckningens förmaksmöbler. Att märka är ock

en stor porfyrurna med synnerligen vackra för-

gyllda bronsprydnader af franskt arbete, hvilken

tillhört excellensen H. H. von Essen.

I förmaket innehafva de två »borden med hvit

italiensk marmor» q) med dithörande stora speglar

p), antagligen från P. Ej ungs verkstad, sina forna

platser och öfver den öppna spisen sitter ännu

den gamla trymån o), men den af Malm målade

skärmen har fått lämna plats för en metallskärm,

förfärdigad i Uppsala på 1 890-talet af gelbgjutare

Gullholm efter Agi Eindegrens ritning. Den med
herdescener målade holländska eller franska gyl-

lenlädersskärm s), som i förteckningen kallas en

»stor skärm med brokig och förgylld målning»,

står ännu kvar liksom en del af de gamla få-

töljerna m) och taburetterna m). Erån »Frökens

Kammare» har en »secretair af inlagt trä brokig

med marmorskifva» w) i Haupts stil blifvit hit-

flyttad. Den stora kristallkronan från Carl XIV
Johans tid, en gustaviansk byrå och en i midten

af 1 800-talet förfärdigad hvit och förgylld möbel

från Er. Rambach i Stockholm äro senare hit-

komna.

I salen är af den gamla inredningen i behåll

de två stora spegellampetterna t) och golfuret

u) med sitt empire-fodral och spelverk af P.

Strand. Ett stort alrotsskåp och ett porslins-

bord tillhöra ock den gamla möbleringen, men

Gyllenlädersskärm (s i f<">rtcckningen).
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liiiriiliord

ett ekskåp och ett porslinsbord äro nytillkomna.

1 (ifre hallen sitta 5 af de sex Christallspegel-

lampetterna-^ y) kvar pä sina platser, i den nedre

draj^a ett stort svart skåjj på kulfötter, med vridna

kolonner och

mycket fram-

springande

fyllningar, in-

ramade af

hopplister,

jämte tre str)r-

re kistor samt

en 1 700-tals

lykta af glas

med förgyll-

da bronslistcr

uppmärksam-
heten på sig.

Ivtrsta rum-

met till vänster

om nedre hal-

len åt gårdssi-

dan är biljard-

rummet med
en äldre bil-

jard(ursprung

ligen från Rå-

nils i I 'ppland

versta hvllor 1

tennsaker, krini

mest porträtter.

I meter lång

delarsam man-
satt v\- öfver

Rom, »Pro-

spetto d'alma

Citta di Roma
-daG. Vasi

MDCCLXV:
och väggen
mellan fön-

stren af en stor

1675 i Am-
sterdam tr}'ckt

färglagd glob-

karta med la-

tinsk och hol-

ländsk text

från 1664.

Bland rum-

mets inventa-

rier äro och

att miirka en

sttirre kinesisk

tedosa samt

Röda salongen

<;ustavi;insk siiiifi (I). krisl.illknina (n).

och låga bokh\llor, hvilkas

. a. uppbiira en mindre samling

viiggarna, fullsatta med gravyrer,

. h.na långväggen upptages af en

2,00 m. bred af i 2 olika graverade

livman

ett skrifschatull, som har drottning Lovisa Ul-
rikas krönta namnchiffer; bland möblerna lika-

ledes en 1 600-talslänstol, som tillhört skalden
Johan Börjesson »Erik XlV:s» författare.

Af de två

rum, som se-

dan följa på
norra gafveln,

inrymmer det

åt gårdssidan

det af Claes

Frietzcky sam-

lade ])ibliotek,

som sedan

städse åtföljt

ägendomen.

Från golf till

tak äro alla

väggar klädda

med hvitmåla-

d(,' h) llor, fyll-

da af böcker,

nästan alla

bundna i origi-

nalskinnband

från 1 600- och

I 700-talen.

hrån rummets ena kortvägg blickar Frietzcky's

l)ild i Sergells 17Q2 signerade gipsmedaljong

ned på de bokskatter, som den gamle riksdags-

veteranen själf samlat och ])land hvilka han

älskade att tillbringa sin ålderdoms dagar. Af
de talrika i för-

g)llda ramar

insatta sil-

houettepor-

trätt af kvinn-

liga släktingar

och vänner,

hvarm ed den

gamle ungkar-

len en gång
prydde sitt

älsklingsrum

och hvilka han

försedde med
af honom själf

författade

tryckta fran-

ska värser fin-

nes tyvärr en-

dast tvänne

kvar, karak-

täristiska för

sin tid och för
Förmaket

i frincckiiinjjcn) iifvor spisen sann f;\l<'lljfr och labiiicUcr (ni) (ich »ckroliir (w).
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sin upphofsman. Under Sophia Magdalena Blixen-

Finecke född von Essens pikanta silhouette läses

t. ex. följande:

Par sa teauté — la candeur de Son ame —
EUe inspire toujours la plus durable flamme;

Par la douceur, dont son coeur est rempli,

EUe saura adoucir les peines,

Oue des tendres mais éternelles chaines,

Presque toujours ont causé ä un Mari.

Boksamlin-

gen, som be-

står af något

mer än 4,000

volymer, alla

försedda med
Frietzky's ex-

libris, innehål-

ler uteslutan-

desvenskaoch

franska arbe-

ten i historia,

tillmycketstor

del rörande

franska revo-

lutionen, skön-

literatur, så-

väl 1600- och

I 700-talens

franska författare som de främste svenska från

Stjernhjelm till Silfverstolpe, topografi, däribland

alla de viktigaste svenska landskaps- och stads-

beskrifningarna, resebeskrifningar, politiska och

ekonomiska ströskrifter, isynnerhet från Frihets-

tiden, kgl. plakat, flygskrifter rörande våra krig,

m. m. Bland bibliotekets många intressanta böc-

ker torde följande förtjäna nämnas; en bibel

med egenhän-

digafamiljean-

tecknino-ar afo
C. Frietzckys

moder samt
svenska kyr-

kohandboken,

tryckt i Uppsa-
la 1 6 14, med
utgifvåren är-

kebiskop Pe-

trus Kenicius'

egenhändiga

tillskrift \\\\

riksrådet Nils

Andersson

(Lillieköök)till

Fårdala samt

dennes den 8

Matsalen med <;r>lfurct (u i f(utcckniii<^cii).

Gamla biblioteket.

september 161 5 likaledes egenhändigt nedskrifna

tillskrift till Jesper Nilsson Cruus.

Den ej särdeles stora handskriftsamlingen, äfven

den bildad af C. Frietzcky, innehåller mest riks-

dagshandlingar, däribland flera af samlarens egen-

händiga memorialer, liksom ett utkast till hans

själfbiografi, handlingar till biskop J. Serenius'

biografi m. m. Pä de bredvidliggande rummens
bokhyllor står en del af den nuvarande ägarens

privata biblio-

tek uppställd.

I detta ingår

dels det förr

på Eka i Upp-
land befint-

liga, bildadt af

friherre Axel

Oxenstjernaaf

Ekaoch Lindö
samt grefve

Axel Lewen-

haupt, dels det

rikhaltiga bi-

bliotek den nu-

varande äga-

ren själf för-

värfvat sio^.

Dettas värde-

rikaste afdelningar äro den mycket omfattande

Svensk-biografiska, den bibliografiska och svensk

literaturhistoriska samt tidskriftsafdelningen. I

biblioteksrummen förvaras ock en stor brefsam-

ling, flera kartonger med släktminnen i tryck

och handskrift samt den stora på omkring 1,000

kartongblad uppfästade samlingen af porträtter

af svenska författare och författarinnor.

Den omkring

500 nummer
omfattande

gravyrsamlin-

gen, hvilkens

största afdel-

ning, svenska

porträtt i ra-

mar, upptager

väggarna i sa-

len, röda sa-

longen m. fl.

rum, har att

uppvisa bl. a. 9

st. af Jeremias

Falck; Gustaf

I och Marga-

reta Eeijon-

hufvud af H.
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Fröken Charlotte Lewenhaiipt.

< tljcniälnin^ af W. l.:i<jci hi>liii.

Niitxel; l'lrika l*-leonora af (i. luh-linck; (iustaf

III af BerL^-^or (1772) mh I'. (1. I^"lo(lino-; ma-
danic Du l)an- af Ijcauvarlct : I .uc. Renuis af

1.. Kilian {1632); C. Ilarlcman af J. |. Ilaid:

I. I'. I.illienstcdt af l)rc\('t; A. Xordcncrant/

af j. (iillbcrL,-; S(T--c!l af l-.l. Martin, A. A. v.

Stjernman af C. I)cr<;(|\ isl, saint I »I. a. Mad af

fTamersson, ('rl)an I Ijiirnc, I I. I lil^L;", T. I lörhcr^-,

A. Lauréus, l''.lias Martin, I. V. Martin, h\ilkens

Ljravcrade pkit till C. kVietzckys ])ortr;Ut ;lf\cn

finnas här, (i. v. Rosen, bl. a. hans etsning;' »scen

utanf()r en kroy , Ax. Tallberg m. fl. I olja

och pastell finnas följande portriitt: luigonie

Ixnvenhaupt född \ on lassen af (
'. S. Bennct

och II. Schensson; Charlotte Lewenhaupt (7 i86g)

af \\\ Lagerholni samt ])å glas af (lustaf Le-

wenhaupt; hdlcn I .('wenhaupt fckld Mestcrton af

L. Zorn, \\\ l.agerholni och A. S()dcrl)erg; luigrne

Lewenhaupt af W. I .agerholni; Charlotte von lassen

f. Lewenhaupt af II. Schensson: .\. L. Lewen-

haupt (t 1808) af |. Ahlberg; A. M. Cederhjelni

född Lewenhaupt kopia efter Scheffel af A\"a

Lagercrant;^, samt osignerade, en bröstbild i olja

af C. Friet;ccky, kopia af eller original till knil

stycket på Storfors bruk, ett pastell]:)orträtt af

densamme samt oljefiirgsporträtter af Johan AI-

strömer och hans fru fiuld I )anckvardt-Lillie-

Grefvinnan Ellen Lewenhaupt, född Mesterton.

( >lj( inSlniii>,' af A. Silderhcrjj.

Ström, af hvilka liknande porträtt äfven finnas

på Koberg och Osta.

I tafvelsamlingen, som til! st()rsta delen fyller

trapj)upj)gångens och öfre hallens väggytor, mär-

kas arl jeten af Ldw. Bergh; Ci. Brandelius; Agnes
I )(")rjesson ; K. k.kxall; P. D. Holm; El. Keyser;

Anna Munthe-Nordstcdt; Iljalmar Mörner; 1{.

Odelmarck; Alfred Wahlberg m. fl. Af Fahl-

crantx finnes en större oljefärgstafla, vy af Wijk;

som fr.rr tillhrjrt excellensen II. II. \on Lssen i

i likhet med tre andra, framställande slottet frim

olika sidor, hvilka nu ägas af grefve A. Lewen-

haujjt i)å Sjöholm, grefve G. Wachtmeister i

Helsingborg och fröken Augusta Lewenhaupt.

h'rån I{ka i Lappland hafva hitkommit fyra gen re-

och landskapsstycken i holländsk stil, af hvilka

en på tr;ld i det niirmaste liknar en i National-

museum i Stockholm befintlig målning af Bona-

ventura Peters. De i j^'rict/;ck}'s ofvananförda

förteckning ujjptagna >>2 stora målningar Demo-
critusoch Heraclitus med breda förgyllda ramar »z ),

en dito jude som räknar pengar» å) samt 2

taflor - en gosse och en flicka» ä) finnas ock ännu

i behåll. Irland de fåtaliga skulpturverken torde

märkas .Sergells porträttmedaljonger i gips af

C. Frietzcky, H. H. von lassen, Nils Silfverskjöld

och Patrik Alstrtnner; A. Lindb{M-g's likaledes i
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gips af Oskar Alin och C. B. Mesterton; osig-

nerade gipsmedaljonger af Gustaf IV Adolf och

hans gemål; Romersk flicka, byst i gips af Alfred

Nyström; Dalflicka statyett i brons af Gerda
Sprinchorn, samt bland de keramiska föremål,

som äro spridda i rummen, tre kaffekoppar af

s. k. kompaniporslin, som bevisligen tillhört Carl

v. Linné d. ä., i 7 krämkoppar och en tallrik ur

den ostindiska med blomman Alstroemeria prydda

servis, som beställd af Claes Alströmer ännu be-

finner sig i denna släkts ägo; en större bål af

den kungliga

danska por-

slinsfabrikens

tillverkning,

framställande

sjöslaget på
Köpenhamns
redd med föl-

jande inskrip-

tion: »1'illeg-

net O. Fischer

og alle brave

Danske. Kjö-

benhawn 2

april 1 80 1 af

Roepstorff»;

en djup Rör-

strandstallrik

med blommor
Väggdekoration i matsalen.

och en fågel i färger, signerad »Stockholm -'•/,

1754 AB.j>; en större med två handtag, lock

och fat försedd buljongskopp af Meissenporslin

m. m.

Den nästan fullständiga frånvaron af moderna
möbler så väl i sällskaps- som gästrummen, då
med högst fä undantag endast äldre än midten
af 1800-talet förekomma därstädes, skänker den
gamla byggnadens inre ett särskildt behag, som
i hög grad förhöjes af den ursprungliga vägg-
dekorationen och de gamla kakelugnarne. Den
stilenliga möbleringen och det dock ännu blott

delvis genomförda återställandet af den ursprung-

liga inredningen, som utförts efter den nuvarande

innehafvarens ditflyttning 1896, är till största

delen en frukt af grefvinnan Ellen Lewenhaupts

född Mesterton (f 1907) insikts- och pietetsfulla

intresse för den gamla byggnaden.

Den en kilometer långa allén af höga lummiga
alar leder från landsvägen förbi anhalten upp till

den stora kvadratiskagårdsplanen, förr inhägnad af

ett järnstaket med hvita grindstolpar af sten, vid

hvilken hufvudbyggnaden och de båda flyglarne

ligga omgifna af höga träd. Straxt därbakom vid-

tag-er trädgår-

den och den

småningom
i hag- och

skogsmark öf-

vergående

parken, som
med sin rika

vegetation, sin

mångfald af

olika träd- och

buskslag samt
sina ovanligt

högväxta och

stora träd gör

ett angenämt
afbrott mot
den omgifvan-

de slätten.

Säbylunds fideikommiss, tax. till 846,000 kr.,

består af Säbylund, Sättra, Norra Moses, Torp,

Brånsta, Ofre Vesta, Bysta, Byrsta med Kyrko-
fallet i Kumla socken; Näsby i Ekeby, Arla i

SköUersta; Un i Norrbyås; Skallerud och Sol-

berga i Hallsberg, Hidinge gård i Hidinge och

Westra Wia. i Wintrosa socken, allt i Örebro län,

utgörande tillsammans 23 mantal. Hela åker-

arealen utgöres af omkring 1,500 har; äng och

landvinningar från Mosjön och Kvismaren 800;

skog- och hagmarker 700 har och torfmosse

300 har. På ägorna finnes kalkstensbrott och
torfströfabrik.
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GÖKSHOLM
MELLÖSA SOCKEN, ASKERS HÄRAD, ÖREBRO LÄN

Af NILS SJÖBERG

Göksholm är den iikista af de bevarade herr-

gårdarna i Örebro län, här finnas det q^anila

m('dellidsslottets murar nästan fullständigt

kvar. l{n blick på plankartan visar oss att dess

norra del l)ildar (>n kvadrat, hvars sfxlra sida

är den tjocka mu-
ren på s(")(lra sidan

om midtkorrido-

ren. Denna har

samma tjocklek

som den ö friga

kvadratens ytter-

murar, något som
säger att den ])öv

vara samtidig med
dessa och själf en

gång tjiinstgjordt

som yttermur. Tå

den södra delen

af huset äro mu-

rarna m\ cket tun-

nare — ehuru de-

ras tjocklek likväl

fr)r nutida förhål-

lande iir betvdli"".

-— Den äldre delen har en mur på nära två

meter, den yngre är endast föga mer iln en

meter i första våningen. Annu ett ytterligare

bevis för att åldersförhållandet varit detta fick

man för några år sedan vid en gräfning i nord-

västra delen af källarvåningen — den del som

Komminister Gustaf Nyrcn.

på planen icke är utritad. Ilär anträffades näm-

ligen då det gamla medeltidsköket, som pä se-

nare tid blifvit igenfylldt. Bland fyllningen på-

träffade man också en del föremål från slottets

äldsta tid. Så icke mindre än öfver ett dussin

krutkammare till

medeltida kano-

ner, till sådana

hörande storasten-

kulor och delar af

m edel ti d a taktegel.

Detta visar oss att

m ed el t i d sl;)^ggn i n -

gen varit tegel-

täckt samt starkt

befäst — tolf ka-

noner är för denna

tid ett mycket stort

antal. Säkerligen

har den också varit

skyddad af graf-

var — dess namn
tyder ju därpå och

en I 700-tals gårds-

karta angifver hu-

set som ;innu då liggande på en fyrkantig graf-

omgifven j)lan.

Huru gammalt är nu detta hus? Enligt en

uppgift som det ej lyckats att få kontrollerad,

skall det ha blifvit byggdt i början af 1 300-talet,

men från 1436 hafva vi några upplysningar

Friherrinnan Emma Nyrén

född Lcijonhufvtid.

Niirki
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Göksholm enligt Dahlbergs Suecia antiqua.

därom. Uppretade öfver Engelbrekts mord hade

allmogen börjat belägra Göksholm. Därom be-

rättar rimkrönikan

Engilbrichtz svena drogo tha tijt,

Ok bestallade then garden med flijt.

Ther kunde the ey mera ände,

Än hans trähuus the affbrände.

Aff tornit kunde the enckte faa,

Thet värde the ther uppa laa.

Således funnos här då dels träbyggnader, dels

ett stentorn, nog starkt att kunna bjuda trots åt

ett fientligt öfverfall, och detta är säkerligen iden-

tiskt med den äldre delen af det nuvarande slottet.

På I 500-talet skedde en om- och tillbyggnad,

som gaf slottet det utseende det har på Erik

Dahlbergs teckning och den därefter utförda,

men därmed ej fullt öfverensstämmande gravyren

i Suecia antiqua. Det har då utbyggts åt söder

med halfva sin längd, så att det bildar en kort

rektangel. Hufvudingången med skulpterad portal

är upptagen ytterst på den tillbyggda delen på
sjöfasaden, gaflarna ha fått dekorativa rösten med
volutor och kulor i holländsk renässans och äfven

frontespisen har fått en liknande dekoration. Dess-

utom bär norra kortsidan ett utspringande

karnap.

Ännu senare torde de på de nämnda afbild-

ningarna förekommande låga flygelbyggnaderna

Göksholin enligt Thersner. Omkr. 1820.
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hafva tillbyg(i;-ts, likaså gårdsmuren med sin portal

samt den balustrad, som på sticket omj^ifver huf-

vudbyj^rgnaden och på teckningen förenar den med
södra flygelbygg-

naden. Allt detta

är likväl nu för-

svunnet och en-

dast den släta

hufvudbyggna-

den står kvar med
sin oregelbundna

fönsterordning,

endast prydd af

en takgesims, en

liten midtfronton

åt gårdssidan och

de dekorativa an-

karjärnsluten.

Det var säkerli-

gen en repara-

tion år I 800, då

bland annat taket

sänktes, som bort-

tog den äldre de-

korationen, hvar-

af likväl den nu-

varande ägaren

hopsamlat en del

fragment i hug-

gen sandsten.

Samtidigt eller

kanske redan för-

ut hade i)ortarna på husets båda fasader flyttats

till dess midt. Men trots alla föriindringar som det

gamla slottet undergått, verkar det, där det ligger i

den härligaste park med utsikt öfver en af I Ijill-

marens fjärdar, så betagande underligt och ålder-

Slottet från trädgårdssidan.

domligt som ett gammalt medeltidsslott genom
sin form och sin oregelbundenhet så ofta gör.

Göksholms ägare äro kända sedan år 1307.

Då förrättades

nämligen här

arfskifte efter fru

Ingeborg Ulfs-

dotter, dotter till

riddaren Ulf

Karlsson (en till-

bakaseende ulf)

och franka till

konung Birger

Magnusson, gift

med drotsen A-
björn Sixtenson

( Toftasläkten). I

ett föregående

gifte med Närkes
lagman riddaren

Mats Knutsson

(klufven sköld, i

högra fältet lejon,

i vänstra l)jäl-

ke) hade hon en

(lotter Birgitta

Mattsdotter, som
nu efter modern
jiimte andra gods
fick Göksholm.

Mon var irift med
riksrådet och rid-

daren Magnus Bengtson (klufven sköld, i vänstra

fiiltet två balkar). Gården gick om någon tid

öfver till släkten med natt ocli dag i vapnet,

eller som den också kallades (iöksholmssläkten.

Bo Bosson, som 1336— 1370 var riddare och

Norr

I '1.111 ;if kiillarväningcn, Xorr. Plan af bottenvåningen. Söder.

Siidcr. I. A'(U\ — 2, 3. /\'/iri/. — 4. Mnthvalfvct. — 5. I-örslngn.
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Slottet. Fasaden åt trädgården.

riksråd, och som ännu lefde 1389 tyckes varit

den förste af släkten som skrifvit sig herre till

Göksholm. Hans son riddaren och riksmarsken

Sten Bosson, som lefde ännu 1406 men 14 11

var död ärfde den efter honom och efter denne
hans son Bengt Stensson, riddare och riksråd.

Denne var fader till Engelbrekts mördare Måns

Plan af våningen l tr. upp.

6 och 7. Arbctsnaii. — 8. Hlntsal. — 9. Li7/a förmaket. —
10. Skrifrummet. — 11. Lilla matsalen. — 12. Kabiiiett. — 13.
Salongen. — 14. Passage.

Bengtsson, och innehade Göksholm då mordet

försiggick, enligt tradition på en strax i när-

heten belägen holme, den nu s. k. Engelbrekts-

holmen, enligt annan uppgift på en af de längre

ut i Hjälmaren liggande Sundsholmarna.

Den så sorgligt ryktbare sonen riddaren och

lagmannen Måns Bengtsson blef därefter ägare

och efter honom hans son riksrådet Johan Måns-

son. Denne lämnade vid sin död 1520 gården

i arf till sin sonson Johan Åkesson — sonen

Sten Sture d. ä:s tappre höfvidsman Ake Johans-

son hade redan 15 10 omkommit genom drunk-

ning — denne likaledes vid sin död till sonen

häradshöfdingen Axel Johansson och denne i sin

tur 1 604 till sonen riksmarskalken friherre Ake
Axelsson Natt och Dag. Dessa båda voro rika

män och ökade ansenligt gårdens areal. Den
sistnämdes dotter Barbro förde genom sina gifter-

mål Göksholm till amiralen och riksrådet Klas

Bjelkenstierna och till riksrådet friherre Knut
Kurck. Vid hennes död 1680 öfvergick det till

sondottern Charlotta Bjelkenstierna gift med kam-
marrådet friherre Johan Kasimir Fleming af Lie-

belitz och vid hennes död i 703 till sonen Axel

Johan Fleming, som i 74 7 sålde det till general-
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majoren baron Karl Sparrc. Dennes dotter lieata

gift med landshöfdingen grefve Adam Otto Lager-

berg ärfde godset 1754, hon öfverlät det före sin

död till sonen kaptenen Karl I.^igcrberg, h vilken

redan i 794 var ägare däraf. Han sålde det 1 799
till kapten Lars (iustaf Tersmeden, Inilkcn ej

behöll det längre ;in till 181 7, då han för 1)4,000

riksdaler banko afhände sig det till ministern i

London baron (jotthard Maurit/ von I^ehausen.

Dennes son Johan Clotthard, likaledes minister

i London, sålde det 1852 till sin syster Malvina

Harriet von Rehausen, änka efter presidenten

friherre Samuel Abraham Leijonhufvud. Deras

sondotter friherrinnan l^mma Leijonhufvud ärfde

vid farmoderns död 1890 Ciciksholm och hon

och hennes man komminister (iustaf Nyrén äro

dess nuvarande ägare.

Huset har port åt såväl sjö- som gårdssidan,

men de två förstugorna kommunicera ej med
hvarandra utan skiljas af en gainmal mur. Går

man in från gårdssidan har man på höger

sida två st()rre rum, till vänster två smårum

och köket och i mm-en till vänster om j)orten

för en spiraltrai)pa upp till öfviTvåningen. Kom-
mer man in från sj()sidan har man till höger

stora trappan och där bakom några mindre

rum samt nedgången till källaren, till vänster

två rum; dörren mellan dessa har en gång-

varit en praktdörr och stammar från 1600-talcts
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förra del. Hela denna våning upptages af be-

tjäningen och ekonomien.

Källaren består af en mängd smårum af väx-

lande storlek och liggande på olika plan, som
kunnat användas både som förvaringsrum och

fängelse. Om det gamla nu igenfyllda köket,

som upptagit ungefär en fjärdedel af utrymmet,

är redan förut nämndt.

Går man upp för stora trappan kommer man
till en i sicksack gå-

ende korridor som
går igenom huset

på kortsidan och

afdelar våningen i

två rumskomplexer.

At söder ligga mat-

salen, friherrinnans

och pastorns ar-

betsrum, i norra

delen ligga salong,

förmak samt tre

andra rum. I kor-

ridoren finnes upp-

satt en stor mängd
orientaliskt porslin,

där hänger också

en synnerligen vac-

ker taklykta från

I 700-talet af slipadt

glas och brons, samt en förgylld skulpterad pen-

dyl signerad af P. Ernst, Stockholm.

Salongen har på väggarna en del porträtt.

En stor tafla visar friherrinnan Harriet Lovisa

von Rehausen född Bulkeley (1776— 1834) och

hennes två barn, signerad af D. Pellegrini Lis-

sabon 1 804. Af denne italienske, en längre tid

i England verksamme konstnär äro säkerligen

också porträtten af hennes man ministern i

London Gotthard ALiuritz von Rehausen (i 762
— 1822) samt dubbelporträtt af deras döttrar

Salongen 1 tr. upp (nr 13 å planen).

Malvina Harriet (1805— 1890) gift Leijonhufvud

och Ida Maria (181 i— 1893) gift von Essen.

Här hänger också J. Höckerts 1858 målade

porträtt af friherre Gustaf Abrahamson Leijonhuf-

vud (1831— 1866) och P. Södermarks från 1852
stammande bild af hans moder, ofvannämnda fri-

herrinnan Malvina Harriet Leijonhufvud född von
Rehausen. På kaminfrisen står ett ur i fyrkantigt

foder i ebenholz och brons signeradt Marckwick
London, ett sent

1 600-talsarbete, och

ett par utsökt cisele-

rade franska brons-

kandelabrar från

I 700-talets midt. Af
ännu större intresse

är den keramiska

samlingen på ett

par hörnhyllor och

med enstaka pjäser

utplanterade i rum-

met. Af orientaliskt

kan nämnas den

stora kinesiska kru-

kan med fåglar och

bambu på hvit-

blå botten i en ut-

sökt fransk brons-

fattning från I 700-

talets midt, samt de två kinesiska faten som
genom likadan fot och fattning omgjorts till en

förtjusande bonbonnier. Af västerländskt porslin

förekommer Sévres — en liten kopp i Louis XVI
med Autel de Tamitié på koppen och Amors-
trofé på fatet hör till de bästa — engelskt Royal

Derby och annat.

I kabinettet hänga tre stora landskap af Louis

Bélanger, samt en synnerligen vacker teckning

med isatt färg, ett damporträtt signeradt af J.

Slater, London 1 8 1 1

.

Pendyl i inlagdt arbete med bronsbeslag, signerad Markhanu London, samt porslin.

38
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Stilleben.

Oljcmålniii}; af Frans Hals d. y. l(>i7.

Matsalen har en vacker mahognyskänk från

förra århundradets början, och i sammanhanjj^

därmed kan nämnas att litet hvarstans i korri-

dorer och gästrum finnas utsökt vackra Karl

Johans-möbler. Uret som står därpå— ett vackert

engelskt arbete från i 700-talets midt har fodret

Jaktbyte. Oljemålning af Fran(,ois Desportcs 1720.

i inla^dt arbete med hronsbesla^r som formats

till Orfeus och rokokoornament, taflan är signerad

Markham, London. På väggarna hänga några

goda konstverk. Den vackra unga flickan, som
lägger upp frukt är af okänd mästare, men det

i l)ehagligt olivgrå toner hållna stillebenet med

Biblioteket 2 tr. upp.
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Konversation framför brasan. Oljemålning af Per Hilleströin.

fisk och musslor och en odygdig" pojke i bak-

gTundcn är signeradt af Frans Hals 1637 —
det är visserligen icke den störste mästaren med
detta namn, utan hans son med samma namn,

också han en konstnär af betydande förtjänst

— och jaktstycket med hunden och det döda

villebrädet är ett 1720 dateradt arbete af den

framstående franske djurmålaren Fran(jois Despor-

tes, Ludvig XIV:s och Ludvig XV:s hofmålare.

I kabinettet innanför salen finnes ett litet sy-

bord med inläggningar från 1770-talet och dess-

utom hänga här en del familjeporträtt af Maria

Röhl: Friherrinnan Harriet Lovisa von Rehausen

född Bulkeley (1776— 1834), tiennes dotter Mal-

vina Harriet von Rehausen ( i 805— i 8qo), dennas

man presidenten Samuel Abraham Leijonhufvud

(1785— 1843) och deras son Gustaf Leijonhuf-

vud (183 I— 1866) som gosse. Af denne senare

finnes dessutom ett ungdomsporträtt signeradt

af K. G. Stever.

Våningen två trappor upp är entresolerad, och

består af gästrum ordnade kring en korridor,

men här finnes också biblioteksrummet, som upp-

tager våningen till hela dess höjd. Det är huf-

vudsakligen litteratur från i 700- och början af

1800-talet som här förvaras, samt en stor sam-

Spclpartiet. Oljemålning af Per Hillesticim.
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Konserten. Oljemålning af Per Hilleström.

ling porträtt och porträttverk. Här finnes också

en samlint,»- pä godset gjorcki fynd — bland andra

de redan nämnda kanonkamrarna och kulorna.

Högst märkvärdig är en för påfven Clemens \'II1 i

Rom I 59 I i mässing utförd astronomisk solvisare

förvarad i sitt original-

etui af röd marokäng
med påfvcns vapen. Ta

väggarna hänga en del

taflor, ett akademipris-

ämne »Moses och her-

darna vid brunnen» af j.

Boklund har endast bio-

grafiskt värde. Så myc-

ket mera betydande äro

Per Hilleströms tre du-

kar med scener från

svenskt hcrrgårdslif. Du-

karna, som äro bland

de större konstnären ut-

fört, äro ungefär en och

en half meter långa och

en half meter h()ga. Det
är ett sällskap på fyra

herrar och fyra damer
som här kommit tillsam-

mans, tydligen äro de

porträtt, ty man känner

igen dem från de olika taflorna. Det är unga
människor, också herrn och frun äro det — man
ser lätt h\ilka de äro — han något korpulent,

båda i den gustavianska hofdräkten, ty det är

ungefär år 1780 som de samlat kring sig sina

vänner ute på sitt slott

på landet. Man ser

dem värma sig framför

den stora kaminen efter

f()rmiddagspromenaden,

hur man tar sig sitt

lilla parti kort och hur

man slutligen gör musik

på kvällen — då får till

och med den eamle

m afristern vara med.

Minnesstenen på Engelbrektsholmen.

(löksholm omfattar

förutom sjiilfva hufvud-

gården på 3'/4 mantal

f()ljande underlydande

hemman: Råby i man-

tal. Sandåker 2 mantal,

Stånger i mantal och Via

I ' ., mantal med ett taxe-

rinojsvärde af tillsam-

mans 380,000 kr. Area-

len är 247 har åker och

äng samt i , 1 00 har skog.

41



HJÄLMARSNÄS
STORA MELLÖSA SOCKEN, ASKERS HÄRAD, ÖREBRO LAN

Af NILS SJÖBERG

På
en brant strandsluttning på Hjälmarens

södra sida ligger Hjälmarsnäs herrgård i en

vidsträckt trädgård och park med sydskandi-

navisk växtlighet och den hvita tornprydda bygg-

naden synlig öfver hela västra Hjälmarefjärden.

Den förste kän-

de ägaren är Bryn-

julf Jonsson, som
lefde i början af

1400-talet och äg-

de gårdar både i

Närke och Norge.

Långfredagen

1440 förrättades i

Oslo (Kristiania)

arfskifte efter ho-

nom, då Hjälmars-

näs med flera gär-

dar tillföUo hans

hustru fru Inge-

borg Bengtsdotter.

Med henne hade
Brynjulf Jonsson
två barn Knut
Brynjulfson och

Ulfhilda B rynj ulfsdotter gift med Engelbrekt
Steffansson. Antagligen ärfde någon af dessa
gården efter fru Ingeborgs död.

På midten af 1500-talet ägdes Hjälmarsnäs,
eller Näs, som det då kallades, af Knut Ingels-

Fru Selma Bohnstedt

född Cassel.

Ryttmästaren

Knut Bohnstedt.

son, som pantsatt det, och efter hans död sålde

hans systerson Lars Olsson till Ramstad det år

1589 till pantinnehafvaren herr Gisle Nilsson

Struss till Nydala och Barksäter, ståthållare på
Nyköpings slott och ryttmästare för hertig Karls

hofmän och ryt-

tare. Ar I 580 in-

gick denne äkten-

skap med Gunilla

Jönsdotter Rosen-

stråle, hvilken se-

dermera blef hof-

mästarinna hos

Karl XI:s gemål
Kristina af Hol-

stein. Efter Gisle

Nilssons död ärfde

fru Gunilla Jöns-

dotter Hjälmars-

näs, och ingick

1 600 nytt äkten-

skap med riksrå-

det herr Lubert

Did riksson Kauer
till Ökna. Denne

dog 1608 och år 16 10 gifter sig fru Gunilla för

tredje gången med marskalken hos Karl IX
herr Kristoffer von Scheidina-. Emellertid dog-

fru Gunilla oaktadt sina tre äktenskap barnlös

och egendomen ärfdes då af hennes broder herr
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Hjälmarsnäs från sjösidan-

l^örje Jonsson Rosenstralc till Sonstorp, höfvids-

man ()fver \'aclstcna slott och län. Denne hade

med Märta Stålann flere barn, hvaribland dot-

tern Mar^^areta P)örjesdotter, Ljift med öfverst-

löjtnant Wolinar Stackelher^j till l^errist, som
efter sin faders död ärfde egendomen. Ai dessas

tvä söner ärfde jöran .StackelberL,'' Iljälmarsnäs

och försålde det år 1674 till kammarherre Ake
.'\kcsson Natt och Da_q; för .(,500 riksdaler s[)ecie.

Under en vistelse i Frankrike afled denne barn-

leks är 1676; han var emellertid förlofvad med
fröken Anna Maria Soop af l.imingo, åt hvilken

han kort före sin död testamenterade alla sina

egendomar. Mon gifte sig 1682 första gången

med fältmarskalken och kungliga rådet grefve

Axel Wachtmeister af Mälsåker och 1 706 för

andra L^änijen med kuno^licra rådet g^refve Karl

rivllenstierna till Steninije. Grefve Gvllenstierna

Hjälniarsnäs frän landsidan, söder.
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afled 1723 och hans grefvinna I 735> hvarefter

arfvingarna sannoUkt sålde egendomen till hof-

sekreterare Hulting, hvars arfvingar i sin tur

I 769 försålde

det till riksrå-

det baron Karl

Lagerbergs

änka Katarina

Maria Danck-

wardt-Lillie-

ström för en

summa af

1 1 6,000 daler

kopparmynt.

Efter friherr-

innan Lager-

bergs död

1792 öfver-

gick gården

till dottern

Hedvig Jo-

hanna Lager-

berg gift I 775
med landshöf-

dinfjen i Öre-

bro län Jakob

Ludvig von Schantz. Dessa sålde 1813 ena

hälften och 1817 den återstående hälften af egen-

domen till sonen major Karl Jakob von Schantz,

och efter dennes död 1873 försålde arfvingarna

Källarrum med gamla hvalf.

Hjälmarsnäs till generalkonsul Elias Cassel som
följande år öfverlät köpet på sin svåger den nu
varande ägaren ryttmästaren och ledamoten af riks-

dagens för-

sta kammare
Knut Eugéne
Bohnstedt, se-

dan 1875 gift

med Selma
Magdalena

Cassel.

På det ställe

där Hjälmars-

näs herrgård

nu står, låg re-

dan på medel-

tiden en bygg-

nad, hvaraf

ännu finnes en

källare kvar.

Denna, som
varit ett kva-

dratiskt rum
— nu genom
väggar afde-

ladt i flere —
har i midten en-pelare af sandsten med enkelt

kapitäl hvarifrån fyra profilerade hvalfsträngar

af huggen sandsten äro slagna till konsoler på
motsatta väggen och uppdela rummet i fyra kva-
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drater, täckta af krysshvalf med de börjande hvalf-

strängarna stödda på konsoler. En femte kvadrat

åt söder täckt med tunnhvalf har bildat utgången.

På slutet af

Från verandan kommer man in i en hall som
genom smidda järngrindar är afstängd från den

nedre breda trappuppgången. Nedre våningen

upptages nä-

I 700-talet blef

huset af riks-

rådinnan La-

gerberg om-
och tillbyggdt

till en en vå-

nings länga

med fronte-

spis och brutet

tak. Major von

Schantz om-
ändrade fron-

tespisen till

'rektangelfor-

mig med ge-

sims stödd af

bjälkändar.

Till slut fick

huset sin nu-

varande ge-

stalt efter en toggian från matsalen. Till vänster biblioteket ueli salongen, till^höger hvardagsrummet.

ombyggnad
1^93— 94 efter ritningar af arkitekt G. E. Strokirk. nordöstra hörnet salong, biblioteksrum, hvarifrån

Den är nu en två våningars hvit stenbygg- leder en öppen loggia öfver trappuppgången till

ning, fasaden

mot gårdssi-

dan (söder) har

stan uteslutan-

de af gäst-

rum. Till öfre

våningen le-

der en ståtlig

ektrappa som
från sitt öfre

plan förmed-

lar ingångar-

na till denna

vånings olika

rum. Mot
gårdssidan

ligga sålunda

hvardagsrum-

met (hörn-

rum), skrif-

rum, två sof-

rum och toi-

lettrum. Mot
sjösidan lig^ga

räknad t frän

sju fönster i

rad, midtpar-

tiet är marke-

radt af genom-
gående rusti-

cerade pilast-

rar och bröst-

värn längs tak-

kanten. Det
låosluttande

taket har fris

buren af bjälk-

ändar, h()rnen

och undervå-

en-

utgöres

sticerade,

trén

af en utbyggd

veranda med Hrarddgsninuuet.

altan. Till vän-

ster är en lägre liggande tvåvånings utbyggnad

för köksdepart(Mnentet, och däröfver vid den

högre hufvudbyggnadens gafvel ett fyrkantigt

trapptorn.

matsalen, m-
nanför hvilken

lio;crer serve-

ringsrvmi med
trappnedgång

i tornbyggna-

den.

Salongen har

öppen mar-

morspis och

förgylld mö-

bel från I 7oo-

talets midt, på
kaminfrisen

en pendyl i

brons och

guldbrons

krönt af en

grupp med
\'enus i en

mussla dragen

af två dufvor.

Dessutom två

till garnltyret hörande kandelabrar med bärande

vingade genier, franskt arbete från 1800-talets

början. Väi^-yarna täckas af taflor. Bland dessa

märker man Amalia Lindegrens i afbildningar
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så populära »Mormors öga», tre interiörer från

Falu grufva af P. Hilleström, porträtt af fält-

marskalken och riksrådet grefve Hans Kristof-

fer Königs-

mark och tal-

mannen Per

Olsson, hol-

ländska figur-

ochlandskaps-

taflor, bland

hvilka sär-

skildt märkas

en vildtförsäl-

jare från Rem-
brandts skola

och en liten

bröstbild af en

ung dam ur

Gerard Dou's

skola som en

gång tillhört

en kunglig

fransk sam-

ling, möjligen

Ludvig XlV:s.

En vacker

urna af japansk clolsonemalj står på ett bord, ren Johan Petter Berg. På ett förgylldt bord
och ett skåp innehåller en del pretiosa, gammalt med marmorskifva från i 700-talets slut står en

Salongen- Därinnanför hvardagsnimmet.

målade af K. Viertel, och en annan af bruks-

patron Theodor Ludvig Bohnstedt (1809—
1888) signerad af Gustaf Hallman 1840.

Hvardags-

rummet har

förgyllda

möbler i tidig

gustaviansk

stil, två vackra

skulpterade

och förgyllda

speglar från

1 600-talet,

hvaraf den ena

med två glas

infattade i rikt

löfverk är en

sällsynt och

vacker pjäs.

Ett litet sy-

bord från för-

ra århundra-

dets början är

signeradt af

kunglig hof-

schatullmaka-

silfver, ostin-

diskt porslin,

bland annat

krämkoppar
med mono-
grammet]. H.

(Johan Ho-
ving) tillhö-

rande en ser-

vis hvaraf äf-

ven andra pjä-

ser finnas.

Dessutom för-

varas här

några minia-

tyrer, två så-

dana, hvar-

dera visande

två fröknar

Broms — Ka-
tarina Char-

lotta (1785—
i8i6)giftmed

brukspatron S. G. Bjuggren, Maria Lovisa (1787— 1844), Hedvig Magdalena (1788— 187 1)
gift med brukspatron

J. Strokirk och Karolina

fattade i en gulddosa äro

Matsalen med utsikt till loggian

(179 I— 1866) —

ostindisk bric-

ka med fri-

herrliga ätten

Falkenbergs

af Trystorp

vapen samt

några vackra

kinesiska fat i

blått och hvitt

med drakar.

På väggarna

hänga en del

familjepor-

trätt, gross-

handlaren i

Stockholm

HermanTheo-
dor Philipsen

(f 1 8
1 9) och

hans fru Char-

lotta AVilhel-

mina Moll

(1778-1835),
båda i pastell af Jonas Forslund 1796. F. Westin

har målat den unga och vackra Selma Matilda

Cassel (1813— 1852) gift först med brukspatron

G. Benedicks och sedan med rvttmästare F. A.

46



HJÄLMARSNÄS

Björkenstam. Hjälmarsnäs nuvarande ägare och

ägarinna äro målade i pastell af V. Sjölander

1 89 1 och i porslinsmålning af fru Heine, gift

med den sachsiske bataljmålaren F. W". Heine.

Dessutom finnes ett porträtt af friherrinnan Eva
Akerhjelm född v. Bahr (1741— 1805) af Jakob

Björck.

Biblioteksrummet innehåller det hufvudsak-

ligen moderna biblioteket, men dessutom några

målningar, Karl XI i kunglig skrud, kopia af

Anna Maria Wattrang efter David Klöcker Ehren-

strahl, och ett porträtt af Karl XII, David von

Kraffts Narvatyp, utförd \A hans atelier.

Från biblioteksrummet till matsalen kommer
man genom den ofvan omtalade loggian, som
med tre kolonnburna hvalf öppnar sig mot trapp-

uppgången. Den är prydd med blommor och

taflor, så på långväggen ett månskensstycke af

Severin Nilson och öfver dörrarna några svenska

I 700-tals landskap som setat infällda i den äldre

byggnadens sal. I själfva trappuppgången hänger

en vargjakt, kopia efter 1-". Snijders och ett syn-

nerligt vackert holländskt stilleben med bössa och

skjutna fåglar.

Matsalen är ])anelad och klildd med mndernt
Selma Mathilda Cassel.

t »jcinålniiifj af F. AVcslin.

Hörnparti i salongen. Marniorspis i salongen med pendyl och kandelabrar af brons.
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Utsikt öfver Hjälmaren med Essön och segelleden.

gyllenläder. Ett stort skulpteradt skåp från 1 600-

talet upptager ena väggen, på panelhyllan synas

pjäser ur den stora synnerligen vackra ostin-

diska blå och hvita servisen. En märklig möbel

är också serveringsbordet med underrede af

jakaranda hvarpå vinrankor äro skulpterade och

bricka af holländsk fajans med »Les environs

d'Amsterdam* i rödt på hvitt. Vägguret har

skulpteradt förgylldt foder krönt af en sädes-

vase, ett arbete från senare hälften af i 700-talet

och signeradt af Jakob Koch, Stockholm.

I de enskilda rummen förekomma också några

porträtt. Cirosshandlare Karl Fredrik Bohnstedt

(1776— 1838) har blifvit afritad af Maria Röhl,

hans son brukspatron Theodor Ludvig Bohnstedt

(1809— 1888) har blifvit skulpterad af tysken E.

Cauer och fru Augusta Charlotta Cassel född

Strokirk (f. 181 7) är ritad af G. Hallman 1840.
Från öfre våningens fönster har man den

härligaste utsikt både mot gårdssidan öfver par-

ken och slätten därbakom men i synnerhet öfver

Hjälmaren med dess öar och fjärdar, som bygg-

naden fullkomligt behärskar. Den ligger näm-
ligen på en nästan tvärbrant sluttning, nedanför

hvilken den senaste sjösänkningen endast har

åstadkommit en smal landremsa. För sluttnin-

gen leder en -stentrappa ned midt för huset till

den här belägna båtbryggan.

Hjälmarsnäs omfattar utom hufvudgården 2

mantal säteri, Vådsta 5 till 2V2 mantal förmed-

lade rå och rörshemman, del i Resta och Knarsta

samt de genom Hjälmarsänkningen förvärfvade

vinstjordarna. Arealen är 1,626 tunnland, däraf

cirka 440 tunnland under eget bruk, 60 tunn-

land utarrenderade, således tillsammans omkring

500 tunnland åker, dessutom 1,126 tunnland

skog, hagar och betesängar. Taxeringsvärdet

är 190,800 kronor.

Brickbord af holländsk fajans med skulpteradt underrede

af jakaranda.
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SEGERSJÖ
LÄNNÄS SOCKEN, ASKERS HÄRAD, ÖREBRO LÄN

Af NILS SJÖBERG

På
en udde, bildad af Teljeån och Hjälmaren

ligg-er Segersjö gamla herresäte. Då man
kommer siklcrifrän, far man först på en

bro öfver ån, gör s(;dan en lång tur genom
parken innan man förbi de två fl}'glarna kom-
mer u[)p till huf-

vudbvt^Lrnadens

mot norr och Mjäl-

marcn vända huf-

vud fasad.

Nejdens många
fornminnen tyda

på att här sedan ur-

minnes tider varit

kulturbygd, och

då vi först få veta

något om godset

är det kungsgård.

Det skänktes re-

dan år 1278 af

konung Walde-
mar Birgerson till

Strängnäs biskops-

stol, en gåfva som
af konung Magnus
Ladulås bekräftades. Genom X^ästerås recess

återförvärfvades det till kronan. Här sutto då

någon tid de efter Stångebroslaget utlämnade

rådsherrarna fångna, och hertig Karl vistades

stundom här. Genom bref af den 17 januari

1 63 I från :>vårt hufvudqvarter Borovals i Neu-

mark-F)randenburg» tillstadde konung Gustaf IT

Friherrinnan Emilie Montgomery-

Cederhielm född Funck.

Adolf faktorn Erik Larsson att såsom ersättning

för fordran hos kronan själf uppsöka samt njuta,

bruka och behålla gods svarande emot ett värde

af 20,000 riksdaler. Till fr)ljd häraf fick ]->ik

Larsson genom bref af den 27 mars 1631 under-

tecknadt af pfaltz-

grefven Johan Ca-

simir, af Claes

Fleming och tren-

ne kammarråd im-

mission uti Seger-

sjö gård, hvilket

därefter konfirme-

rades genom ko-

nung Gustaf

Adolfs skri fvelse

daterad Augsburg
den 24 maj 1632

och till vederbö-

randes kännedom
kungjordes genom
kammarkollegie-

bref af den 2

1

januari 1634.

Erik Larsson,

som adlades med namnet von der Linde, an-

sågs på sin tid som en af Sveriges rikaste köp-

män. Hans äldsta son var Karl X Gustafs

kände vän fältmarskalken Lorentz von der Linde,

men det var den andre sonen assessorn friherre

Erik von der Linde, som efter faderns död

1635 P<"^
-'irfslott fick Segersjö. Godset

Kammarherre

Robert Montgomery-Cederhielm.
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skänktes emellertid af drottning Kristina till fält-

marskalken Lennart Torstensson emot det att han

till de von der Lindeska arfvingarna utbetalte en

lösepenning som upptogs till 61,520 daler silf-

vermynt, räknade till två daler på riksdalern.

Vid 1655 års riksdag väcktes frågan om Seger-

sjös indragande till kronan, och det var då Karl

X Gustaf lär hafva yttrat: »om Segersjö låge

på min borggård, skulle Torstenssons arfvingar

det behälla, ty riket kan ej nog betala dess stora

förtjänster, och hvad jag vet, det har jag att

tacka Torstensson för». Frågan förföll för denna

gång, men återupptogs 1681, då egendomen re-

ducerades från de Torstenssonska arfvingarna

utan att något afseende fästes vid den dryga

lösen hvarigenom släkten kommit i besittning

af gödset. Men på konung Karl XII:s befall-

ning till Kammarkollegiet daterad Timurtasch

den 30 juni 1713 upptogs frågan omsider till

nv behandling, som slutade så, att efter en vid-

lyftig undersökning godset återlämnades till öf-

versten grefve Karl Ulrik Torstensson såsom

återvunnet reduktionsgods enligt KammarkoUegii
bref af den 15 januari 1721.

Sedan Torstensson 1727 aflidit som den siste

af sin ätt, försålde arfvingarna Segersjö till riks-

rådet grefve Ture Gabriel Bielke, som 1731 gift

sig med grefve Torstenssons änka grefvinnan

Anna Margareta Oxenstierna af Croneborg. Han
fick 1745 fasta på egendomen, men redan två

år därefter sålde han den till presidenten friherre

Erland Broman, som i sin tur år 1756 förytt-

rade den till presidenten friherre Klas Gustaf Rå-

lamb. Efter dennes död 1765 sålde arfvingarna

egendomen år i 768 till kommerserådet Josias Ce-

derhielm, som däraf i 792 stiftade ett fideikommiss

till förmån för sin dotterson öfverste Josias Mont-

gomery. Därvid bestämdes, att innehafvåren till

sitt släktnamn skulle lägga namnet Cederhielm.

Enär öfverste Josias Montgomery-Cederhielm

dog redan 1825 eller sju år före sin moder,

blef hans son Robert Nils Germund Montgomery-
Cederhielm år 1833 förste innehafvare af Seger-

sjö fideikommiss och besatt det i öfver ett hälft

sekel. Då han år 1888 afled öfvergick det till

hans son den nuvarande innehafvaren kammar-
herre Robert Montgomery-Cederhielm, sedan

1880 gift med friherrinnan Emilie Funck.

Hujvulbyggnadcn från gdrdssidan.
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Segersjö var retlan under medeltiden behyggdt,

då Strängnäsl)iskoj)arna tidvis hilr uppchrjllo si^'.

Också Karl IX bodde vid några tillfällen här,

men den första underrättelsen man har om något

byggnadsarbete härstädes är att grefvinnan Beata

de la Gardie, Lennart Torstenssons fru, ånyo lät

uppbygga tvenne små byggningar bestående hvar-

dera af en sal och fyra kamrar förutom förstu-

gor. Den ena af de nuvarande flyglarna iir från

I 75 I och år 1776 byggdes i stilllet för en äldre

anspråksl()sare byggnad den äldre delen af den

nuvarande hufvudbyggnaden. Denna var on lång

envåningsb)'ggnad med brutet tak och fronte-

spis. Så stod den tills cUmi år 1876 om- och

påbyggdes och fick sitt nuvarande utseende.

Nu är hufvudbyggnaden en lång tvåvånings

med trevånings midtj^arti hvaröfver

bröstvärn med segmentformig midtfronton och

urtafla. Mot trädgårdssidan har midtpartiet gaf-

byggnad

velfronton. Nedervåningen är rusticerad och

väggfälten äro indelade med pilastrar. Gårds-

sidan har en framspringande loggia med altan

genom isatta fönster omskapad till veranda. Från

denna kommer man in i hallen pr}dd af J.

N. Byströms två marmorstatyer Ariadne och

Bacchus. Här sitta också två stora kungaport-

rätt, F"redrik I af Georg Engelhard Schröder

och Lovisa Ulrika af Lorens Pasch d. y., båda

i rikt skulpterade ramar. Bland möblerna fäster

man sig vid en skulpterad 1600-tals ekkista med
bibliska scener, antagligen svenskt arbete.

Från hallen kommer man rakt fram till

matsalen, till höger om denna ligger ett biblio-

teksrum, där innanför privatrum, till vänster om
salen finnes hvardagsrum och salong, alla dessa

i en fil mot trädgårdssidan.

Matsalen innehåller det hufvudsakligaste af

familjegalleriet. Främst dragés ögonen till ett

]'lan al' nedre våningen.

r. JlaH. - 2. Rök-ni linnet. — ^. /lilil/o/cksniin.

snini. — 8. Ihblioh-ksyiiiii. — <) "cli I o. Rum. — li.

— 4. Lilla sciloii!;r>i. -

Srr7'rr/f?!rsn/iii. — i

:

Plan af öfre väningen.

5. Slortr saloiigrn. — 6. Hvardagsi umiiirt. — 7. ^[at-

Xdl;, _ 20. Biljarden. — 26—28. Hcrrviii.
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mästerligt måladt porträtt af en äldre man i

röd mantel. Det är en af familjens engelska

släktingar, Archibald Montgomerie, elfte earl

af Eglinton, (1726— i 796) känd för sin oförvägna

tapperhet och som den förste öfversten för ett

engelskt höglandsregemente. Då öfverste Robert

Montgomery

1793 besökte

England på åter-

väg från sin för-

visning till S:t

Barthélemy,upp-

sökte han sin en-

gelske anförvant

och fick då detta

porträtt i present

af honom. Man
skulle vilja till-

skri fva det nå-

gon af Englands

största målare,

men det är sig-

neradt af C.

F. v. Breda —
glänsande må-
ladt som det är,

visar det hur Hallen (nr 1 å planen).

fullkomligt han tillegnat sig dåtidens engelska

manér.

Som pendant till detta sitter ett knäfigurs-

porträtt af fideikommissets stiftare, den snillrike

och satiriske oppositionsmannen och national-

ekonomen, friherre Josias Carl Cederhielm (1734— 1 795),_ han

som enligt ett

yttrande af Gu-

staf III, åt män-

niskor i motsats

mot brodern,

som endast åt

hästar Ger-

mund Adam Ce-

derhielm arbeta-

de nämligen på
att bryta den

gamla fördom-

en mot använ-

dandet af häst-

kött. Porträttet

visar honom på
äldre dar sittan-

de vid sitt skrif-

bord med en bok

och sina glas-
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f
Ofvcrste Robert Montgoincry.

( >ljcinålninjj af Lon nt/ Pasch ti. y.

Fru Märta Ulrika Montgomcry född Cedcrhielni.

raslcllinålnin".

öt^on i handen, och iir siL,mcradt af Jonas h'ors-

lund. Samme man har också afbildat så vill

honom som hans fru Katarina iVIar^areta l iger-

hielm (1733-- 1816) i jjastcll. Af öfrii^a med-

lemmar af iltten Cederhiehn finnes här riksrå-

det
I
osias Ce-

derhiehn (1673
— 1729), en af

Sveriges mest in-

siktsfulla och be-

gåfvade stats-

män, represente-

rad genom ett

godt porträtt af

Georg I^esma-

rées; Oskar I :s gu-

vernör den älsk-

värdeexcellensen

g refve fiermuntl

Ludviir Ceder-

hielm (1755—
1841), den siste

af ätten har två Matsalen nr

gånger blifvit af-

målad af någon landtlig konstnär. Så finnes

också Josias Carls dotter Märta Ulrika Ceder-

hiehn (1755—1853) gift första gången med öf-

versten friherre Karl Fredrik Leijonhielm och

andra gången med öfverste Robert Montgomery.

Stamfadern för den ena af de två till Sverige

inflyttade grenarna af släkten Montgomery var

den rike brukspatronen John Montgomery (1701
— 1764). Han och hans hustru Anna Campbell

finnas här porträtterade af Jakob Björck. Deras

son var öfverste

Robert Montgo-

mery (1737—
1 798), den store

kvinnoljusaren,

( iustaf lli:sgunst-

ling, Anjalaman-

nen. Hans ädla,

högd ragn a, något

om Ludvig XV
påminnande an-

letsdrag hafva

blifvit väl åter-

gifna af Lorentz

Pasch d. y. Tror

man på detta

porträtt som likt,

- pi:,„en). står man däremot

något undrande

framför det som skall föreställa hans första un-

der romantiska omständigheter enleverade fru

Anna Sibylla von Stalbourg (1741— 1 779) en

åldrad kvinna i hvars drag man har svårt att

finna några spår af skönhet. Pastellporträttet af
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Robert Montgomerys fru i sista giftet, den duk-

tiga men något ampra Märta Ulrika Cederhielm

af J. Forslund är redan nämndt.

Deras son Josias (1785— 1825) blef öfverste

för Jämtlands fältjägare. Af honom finnes på
Segersjö flera porträtt. Vid nitton års ålder af-

bildades han i miniatyr af J.

E. Bolinder, vid tjugofem års

ålder likaledes i miniatyr af

J. A. Gillberg, ännu en tredje

miniatyr af honom finnes. J.

N. Byström har huggit hans

byst i marmor och efter hans

död har P. Södermark med
ledning af andra porträtt må-

lat hans bild i olja.

»Nu har ju också den pro-

saiska Josse fått sin roman,»

utropar i sina Memoarer hans

syster Malla Silfverstolpe, då

hon fick höra hans kärleks-

saga, som slutade så att han

till Sverige som sin maka hem-

förde den sköna spanska gref-

vinnan d'Orozco,( I 796—1 863)

vid nitton års ålder änka efter

BartolemeoCenami— hofstall-

mästare hos Napoleon I:s syster

prinsessan Elise Bacciochi. Matilda d'Orozco var

länge genom sina intagande personliga egenska-

per en af de förnämsta prydnaderna för Stock-

holms sällskapslif, och har blifvit besjungen både

af Tegnér och Geijer. Som ung flicka har hon
blifvit målad af någon sydeuropeisk konstnär, hen-

nes byst i marmor har J. N. Byström utfört som
pendant till mannens, men bäst återgifvas hennes

drag på den förtjusande miniatyrbild, som den

tyske miniatyrmålaren F. L. v. Vieth utfört.

Matilda Valeria

iMiniatyrportiätt

Deras dotter Eugenie Montgomery (1824—
1895) gift Liljencrantz är ritad i pastell af R,

V. Ekman. Sonen, den framstående politikern

Robert Nils Germund Montgomery-Cederhielm

(1820— 1888) har afbildats i olja af Per Söder-

mark 1 8 5 1 och af G. U. Troili 1861, som på
samma gång målade pendant-

porträttet af hans fru Ceci-

lia Nordenfeldt (född 1824).

Deras tre söner: den genom
en olyckshändelse omkom-
ne attachén Hugo (1847—
1872) , John Artur (1857

—

1873) och Segersjös nuva-

rande innehafvare kammar-
herre Robert Montgomery-
Cederhielm hafva alla blifvit

afmålade som barn år 1860 af

Wilhelmina Lagerholm, hvar-

jämte af den sistnämnde finnes

ett porträtt från senare tid ut-

fördt af Axel Borg.

Efter öfverstinnan Montgo-

mery-Cederhielm, född d'Oroz-

co, finnes här några af hen-

nes familjeporträtt, såsom af

hennes far, spanske ministern

vid hofvet i Lucca en mi-

är afbildad som maltheserrid-

sedan ett oljeporträtt blifvit

utfördt; jämte sin hustru och sin dotter är han

afbildad på en annan miniatyr. Af hennes mor
Sabina v. Lederer (1769— 1852) finnes ett ung-

domsporträtt i miniatyr, en därefter utförd olje-

kopia och ett ålderdomsporträtt, pastell af R.

V. Ekman. Ai hennes första man Bartolomeo

Cenami finnes en bild i olja.

Med fru Montgomery-Cederhielm född Nor-

Beatrix d'Oro:co

af F. L. v. Vieth.

niatyr, där han

dare, hvarefter

Biblioteksrum (nr ,S å planen). Rökriinunet (nr 2 fi planen).
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Stora salongen (nr 5 å planen).

denfeldt har några af denna släkts porträtt kom- M. W. och B. C. T. inom ornament, utförd för direk-
mit hit, nämH,a-en hennes fars föräldrar löjtnant tören vid Ostindiska kompaniet Jonas Tranchell
Olof Gabriel Nordcnfeldt (i 757— I 790) och hans och hans fru Margareta Walcke. Ett spegel-

bord i Karl-Jo-

hansstil bär en
del kristallpjäser,

och på väggarna
hänga en sam-
ling taflor af

svenska mästare,

själfporträtt och

två smedjeinteri-

örer af Per Hil-

leström, en ita-

liensk familje-

scen af Alexan-

der Lauréus, en

annan sådan af

O. Södermark,

landskaj) af ). F.

Korn och A.

Wahlberg, \in-

terfiske af J. M.
Stäck och en ma-
növerscen med

öfvcrstc J. Montgomery och stab af J. Arsenius.

Salongen har förgylld, med rödt siden klädd

möbel, delvis från midten och delvis från slutet

af I 700-talet, ett särdeles vackert bord i barockstil

med förgN-lldt

underrede och

marmorskifva

från århundra-

dets början, för-

gyllda guerido-

ncr i kandelaber-

fason från om-

1 800. Ett

gen vac-

kert inlagdt slätt

skåp med balu-

strad och för-

gyllda vasar upp-

till, och med
höga vridna föt-

ter stammar från

I 700-talets bör-

jan. Bland taflor-

na märkas några

svenska kunga-

porträtt: Karl X
Karl XII som

Anna Montgomcrv, måladt

fru Kristina He-

dengren (1769
— 1 806), utförda

i pastell 1789
af en okänd må-

lare ¥r. Schrö-

der. Dessutom

hennes föräldrar

kammarherre
Olof Nordcn-

feldt (1790—
1843) målad af

O. Södermark d.

ä, 1828 och hans

fru Sofia Wiern

(1804— I 878) af

K. Westin.

Afven finnes

ett vackert por-

trätt i olja af fru

Elisabet Hack-

son, född Camjj-

bell, syster till fru

af J. H. Scheffel.

Utom familjeporträtten märker man i salen ett

1600-tals skåj) af ek, brunt och svart i två afdcl-

ningar, den öf-

versta med ko-

lonner, och dess-

utom en samling

tennsaker.

Biblioteksrum-

met bredvid sa-

len innehåller ut-

llindsk skönlitte-

ratur och dess-

utom en del äldre

böcker. Afven

här finnes ett

1 600-talsskåp,

och från slutet af

samma århun-

drade stamma
rummets karm-

stolar, som ännu

bevara sin origi-

nalklädsel af gyl-

lenläder.

Hvardagsrummet till vänster om salen har ett

stort 1 600-talsskåp af valnöt med skulpterade guir-

lander och här är u{)pställdt ostindiskt porslin, en

del tillh()rande en servis med monogrammen I. T.,

krmg
svn nerli

Stora salongen samt hvardagsnimmet (nr () ;\ planen).

Gustaf, Hedvig Eleonora och

barn, alla af D. K. Ehrenstrahl, eller åtminstone

ur hans atelier. Dessutom finnas här en mängd
utländska taflor, en kavalloristrid, en liten god
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tafla af den franske i Italien verksamme Jacques

Courtois, kallad Borgognone (f 1676), två reli-

giösa ämnen, »Kristus och den samaritanska kvin-

nan» och »skatte-

penningen» af den

tyske målaren Ch.

W. E. Dietrich, ett

präktigt stilleben

»frukoststycke» af

holländaren H. van

Essen, samt ett vac-

kert porträtt må-

ladt af flamlända-

ren H. deValk m.fl.

Också några sven-

ska förekomma så-

som » Coriolanus och

Roms kvinnor» af

G. E. Schröder, och

en scen ur Richard

III af Egron Lund-

gren. Här stå By-

ströms förut nämn-
da marmorbyster af öfverste J. Mpntgomery och

hans fru. — Afven märkas tvänne bronskan-

delabrar i »vrai

empire», bröl- L.V-V'J*^<?^

lopsgåfva till

herr och fru Ce-

nami från Elise

Bacciochi.

Den del af

våningen som
vetter mot gårds-

sidan innehåller

till höger om
hallen ekonomi-

rum, till vänster

ett rökrum, ett

biblioteksrum

och en mindre

salong.

Rökrummet
har ett kraftfullt

valnötskåp med
höga panelnin-

gar och vridna kolonner, samt på väggarna
porträtt: Karl XIV Johan af Breda, Karl XI
från Ehrenstrahls atelier och Arvid Bernhard
Horn af D. v. Krafft.

Lilla salongen (nr 4 å planen).

Terrassen.

Biblioteksrummet innehåller svensk skönlittera-

tur och historia. Lilla salongen har en gusta-

viansk grönklädd möbel i hvitt och guld och

här finnes också

en mängd äldre

porslin, till större

delen ostindiskt men
också svenskt och

ryskt. Märkliga äro

två som stiliserade

stammar formade

förgyllda rokoko-

gueridoner, och

synnerligen vackert

är ett rund t ma-

hognybord buret af

svängda ben med
hermer och lejon-

fötter. Där märkas

äfven en präktig

gammal holländsk

tafla i Rembrandts
manér, en vy af

Bjerka-Säby af C. J. Fahlcrantz och »Danae»
af Raphael Mengs.

I våningen en

trappa upp fin-

nes privatrum

och gästrum,

ägarens arbets-

rum med ett

gammalt skåp

från 1 600-talet

och en brons-

krona i empire-

stil samt biljard-

rum. I de två

sista förvaras

ställets arkivalia,

papper rörande

familjerna Ce-

derhielm, Mont-

gomery och Nor-

denfeldt samt en

stor autograf-

samling.

Segersjö med sina trettio underlydande gårdar

omfattar 241/., mantal med en areal af ungefär

7,000 har, hvaraf c:a 1,650 äro åker och 3,772
äro skog. Det hela är taxeradt till 1,150,000 kr.
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BYSTA
ASKERS SOCKEN, ASKERS HÄRAD, ÖREBRO LÄN

Af NILS SJÖfiERO

Vid den vackra sym Sotterns norra strand

tro kilometer fran Kilsnio station li^i;er i

en vidsträckt ända ned till sjön iL^ående

trädgård och park Niirkcs största herrgård Bysta.

Den var sätesgård redan under 1 300-talet, och

beboddes i kung
Albrechts tid af en

Bcighil van Hoo,

som 1382 var hil-

radshöfding i östra

delen af Niirke och

som år i 3 7<S där

upprättade I sitt

testamente. Under
kung I{rik af Pom-
mern bodde här

riddaren Bo I )jure,

h(jfvidsman på
Stockholms slott,

till hvilket hära-

det var förpantad t.

Det tillhörde sedan

hans änka Sigrid

Uddormsdotter

(1426) och bebod-

tles under kung Kristoffers tid troligen af rid-

dåren Tomas Bengtsson och därefter af riks-

rådet I ,aurens Siggesson (Sparre). Det ärfdes

efter honom af son(Mi riksrådet Sigge Laurens-

son (f 1 50g) och efter denne af hans dotter

Ingeborg, som var gift tre gånger, sista gången

med höfvidsmanncn Ake Klasson Tott (f i 53 i ).

Ryttmästarcn

Friherre Johan Gripcristcdt.

\'id arfsskiftet efter Ingeborg Siggesdotter år

1 544 tillf()ll Bysta hennes son i tredje giftet

riksrådet och fältöfversten Klas Åkesson Tott

(t 1 .Sq6), efter honom hans dotter Anna gift

med landshöfdingen Broder -Anderson Rålamb
och efter deras död

(1646 och 1647)
sonen riksrådet

baron Klas Rå-

lamb, hvilken vid

sin död 1 6g 8 läm-

nade det i arf till

sonen presidenten

(lustaf Rålamb
som i sin tur år

1750 efterträddes

af sin son presi-

denten Klas Gustaf

Rålamb. Denne
dog 1 766, och

I 768 försålde hans

änka å sina egna,

sin sons och sina

döttrars vägnar

Bysta och Bref-

vens bruk till sin moder grefvinnan Eva Bielke

för 800,000 daler kopparmynt. Denna behöll

dock ej länge godset, utan sålde det i 7 74 för

700,000 daler kopparmynt till ryttmästaren David

Henrik Ilildebrand gift med Agneta Sofia Schön-

strfim, hvilka 1778 gjorde det till fideikommiss,

lifter mannens död i 7g i innehade fru Hildebrand

Friherrinnan Ebba Gripenstedt

född Ankarcrona.
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Bysta gård från klockstapeln.

godset till sin död 1 796, då det tillföll sonen

David (iotthard Hildebrand, som före sitt från-

fälle 1808 till efterträdare i fideikommisset nämnt
sin systerdotter Ulrika Sofia Bonde sedermera gift

med öfversten och generaladjutanten Johan August

Anckarsvärd. Från henne jjick det till deras dot-

ter Eva gift med statsrådet friherre Johan August
Gripenstedt. Efter hennes död år 1887 öfvergick

Bysta till deras son den nuvarande innehafvaren

f. d. ryttmästaren friherre Johan Gripenstedt.

Bysta eller Byghaestad, som det då hette, var

bebodt och bebyggdt redan under medeltiden.

Lämningar från denna tid finnas ännu i käl-

laren under den östra flygeln. Från något senare

tid stammar den fatbur i två våningar och sval-

gång som ligger på en kulle strax österut från

gården. En granskning af terrängen ger vid

handen, att vid den tid denna byggdes gården

var till största delen kringfluten af sjön, och att

fatburen uppfördes på en holme utanför.

De nuvarande byggnaderna på Bysta torde

i sin nuvarande form stamma från 1700-talets

början — vindflöjeln på klockstapeln bär årtalet

1 72 1 — likväl är det icke omöjligt att delar

däraf äro ännu äldre. På midten af 1800-talet,

då hufvudbyggnaden var rätt förfallen, var det

starkt ifrågasatt att rifva den och ersätta den

med en ny. Detta förslag fick förfalla, en grund-

lig reparation satte det gamla huset åter i stånd

och därigenom bevarades denna särdeles intres-

Corps de logis från gårdssidan.
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Corps de lofiis frän sjösidan.

san ta och pittoreska grupp af träln-ggnader, och

därtill i ett skick, som efter beskrifningar och

inventarier att döma, i hufvudsak, är fullkom-

ligt identiskt med det urs[)rungliga.

Hufvudt)}'ggnadcn iir en stor tvåvånings trä-

byggnad, gul med livita knutar, f()nst(>rinfatt-

ningar och lisener, markerad framspringande

förstuga och markerade hörnpaviljonger på fram-

sidan, på baksidans midtparti en framspringande

sexkaiitig utbyggnad. Taket är ett högt man-
sardtak med vindsku[)or tiickt af täljda svarta

spån. På hvardera sidan om yården ligga två

Trädgården åt sjösidan.
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Falburen. Klockstapeln.

envåningsflyglar i samma ~stil.- dessa likväl med
valmtak. Vid entrén till gårdsplanen ligger till

vänster kapellet och till höger klockstapeln. Det
förra har pä altaret Rålambska och Douglasska

vapnet, hvarigenom detta dateras till i 700-talets

förra hälft. Klockstapeln, en synnerligen elegant

byggnad med bronsklockor, som enligt inskrip-

tionerna stamma från Rålambska tiden, har ett

sluttande, litet

svängdt tak

med urtaflor,

däröfver ko-

lonnburen spi-

ra, hvars vind-

flöjel som
nämnts har

årtalet i 7 2 i

.

Genom por-

ten kommer
man direkt in

i förstugan,

där strax på
båda sidor

dubbeltrap-

pan går upp
till öfre vånin-

gen, tre dörrar

i fonden och

en på hvar

sida leda in i Nedre förstugan.

60

de olika' rummen, vid fondväggen stå fyra kolon-

ner som bära en tvärbjälke. Förstugan och trapp-

uppgången hafva ännu kvar sin ursprungliga de-

koration. Förstugans väggar äro bemålade med
landskap, öfver dörrarna figurmålningar, vid

trappuppgångarna stå Apollo och Herkules i

nischer och i trappuppgångarnas fond synas två

figurer ur Com media dell' arte göra sina krum-

bukter. Trapp-

uppgångens

balustrar äro

skurna i brä-

den men mål-

ningen vill gif-

va dem sken

att vara svarf-

vade. De för-

sta hörnstol-

parna nedtill

äro prydda

med två skulp-

terade och må-

lade små pier-

rots; på de

stolpar, som
bära balustra-

den kring trap-

pansöfre myn-
ning, stå putti

bärande fram
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ojrc jörstugan.

trädgårdens, åkerns och skogens håfvor under

uppsikt af godsets f()rvaltare, äfven dessa målade

och skul[)terade träfigurer. Förstugan ui)plyses

af en stor 1 6oo-tals glaslykta.

Af nedre förstugans dörrar leda de på fondväg-

gens sidor in till tv;l mörkrum, den ])å hcigra sido-

väggen in till herrvåningen, den till viinster till

fruns enskilda rum. Fondväggens midtdörr leder

genom ett genomgångsrum in till den fil af

rum som ligger åt trädgårdssidan och som be-

står af den sexkantiga salongen i midten, mat-

salen till höger, kabinettet och hörnsalongen till

vänster.

(ienomgångsrummet har äfvenledes kvar sin

ursprungliga dekorering af målningar \isande

landtlifvets nöjen och trädgårdsperspektiv.

Den sexkantiga salongen, i h vilken baksidans

utbygge ingår som en del, är möl)lerad med
en utsökt vacker rokokomöbel skuren i ek; några

af stolarna äro försedda med Kgl. husgerådskam-

marens märke och Lovisa Ulrikas monogram. I{n

intressant och ovanlig pjäs är en flvgel från i 700-

Öjrc Joistiii;dii ined poitiätt af svenska konungar-
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Grefinnnan S. il. Anckarsvärd f. Bonde. Friherre J- Gripenstedt- J. A. Gripenstedt.

Friherrinnan Eva Gripenstedt f. Anckarsvärd. (Oljemålning af A. Zoiii. Akvarell af A. Zoin t88i.

Oljemfilningar af G. U. Troili.

Parti af salongen.

talets slut helt och hållet täckt med intarsia. kunna möjligen stamma från någon k3Tka, där

Två af putti burna skålar, träskulpturer i barock, de gjort tjänst som funtar, två rokokobvråar
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l-rihcrrinnan libba

Gripcnstrcll.

J. A. Gripenstedt.

Oljcniåliiinj^ar af

A. Zoin.

Kapten C. A.

MannerskaiUz

med hustru född

Anckarsvärd och

äldste san-

bära en del ost-

indiskt porslin.

Salongens stör-

sta prydnad är

likväl den stora

samlinj^ af del-

vis utsökta fa-

miljeporträtt

somkläderdess

vät^^i^ar.

Af ätten Gri-

penstedt finnas

stadsrådet fri-

herrejohan Au-

gust (iripen-

stedt (1813--

1 874) och hans

friherrinnaKva

Sofia Charlotta

Anckarsvärd

( 1819— 1887)
målade dels

som unga år

1848, då han

var nyhlifvet

statsråd, af jo-

hannes Rosenbrock,

som samtidigt också

målade deras äldste då
fyraårige son August
(i 844— 1874), delssom
äldre af G. U. Troili

I 86q, särskildt stats-

rådets bild är en af

konstnärens bästa och

själfullaste. Deras son,

Bystas nuvarande äga-

re friherre Johan Gri-

penstedt, hans friherr-

inna Ebba Ankarcrona
samt deras lille son Jo-

han August äro målade

af Zorn 1 890 — .så-

ledes af konstnärens

tidigaste verk i olja.

(ienerallöjtnanten och

landshöfdingen Mikael

Cosswa .Vnckarsvärds

(1742 1838) stora

porträtt ])å riddarhusct

af C. F. von Breda

1 8 I o finnes här i ko])ia

Grefve J. A- Anckarsvärd.

Statsrådet

Friherre J. A. Gripenstedt.

( )ljeniålninij;ar af (i. U. Truili.

Öfrer bordet tvä teckningar, signerade af Albrekt Diirer.

Kabinettet. T. v. ä bilden synes salongen och längst in matsalen.
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af Mikael Gustaf Anckarsvärd, dessutom Sergels

medaljong af honom och ett Bredaporträtt i uni-

form och senare tillmåladt serafimerband från

1805, och som pendant därtill hans grefvinnas Eva
Karolina von Segebadens ( i 759— 1843) 1807 äf-

venledes af Breda målade porträtt, där man ser

henne i empirehofdräkten. Tre Mikael Anckar-

svärds söner finnas här också. Den kände oppo-

sitionsledaren grefve Karl Henrik Anckarsvärd

(i 782— 1 865) och hans grefvinna Charlotta Bonde

(178g— 1865) äro porträtterade af C. F. von

Breda, hon i hvit empiredräkt med gul schal,

han 1 8 10 i uniform. Olof Södermarks porträtt

af sin. vän öfverstelöjtnanten och öfverintenden-

ten Mikael Gustaf Anckarsvärd (1792— 1878),

dateradt 1830 hör till konstnärens allra bästa arbe-

ten. Den andra i ordningen af Mikael Cosswas

söner generaladjutanten grefve Johan August Anc-

karsvärd (1783 — 1874) och hans grefvinna Sofia

Ulrika Bonde äro målade af C. F. von Breda,

hon som flicka; hans porträtt är en kopia efter

Breda utförd af Lauréus. Per Wickenberg, som
1834 vistades på Bysta, målade då hela familjen,

Kcihincttet- T. Ii. å bilden synes hörnförmaket.
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såväl öfversten och öfverstinnan som deras tre

döttrar Eva Sofia Charlotta (1819— 1887) gift

(iripenstedt, Agneta Karolina Ulrika gift Man-
nerskantz och Maria Johanna Gustafva {1822
— 1 88 i) gift von Essen, Dottern Agneta, hen-

nes man kapten Karl Axel Mannerskantz (1809
— 1888) och deras son Karl August (1848—
1873) finnas också af Sofia Adlersparre. Slut-

ligen finnas också Johan August Anckarsvärd

och hans grefvinna målade som gamla af (j. U.

Troili 1860 och 1864.

Ilär hänga också generallcjjtnant Mikael Anc-

karsvärds svärföräldrar general Karl (Jtto von

Segebaden (17 18 — 1759) och Maria I^lisabet

Danckwardt-Liljeström (1729— 181 i) den förre

målad af Olof Arenius, hon af Lorens Pasch

d. y., samt af öfverste Johan /\ugust Anckar-

svärds svärfader excellensen friherre Karl Göran
I)onde (i 757-- 1 840) ej mindre iin tni portriitt, ett

ungdomsporträtt original af Jakob l)jörck, en

porträttmedaljong af J. T. Sergel samt en kopia

af Alexander Lauréus efter Carl hVedrik von

Bredas original.

Eideikommisstiftarna ryttmästaren David Hen-

rik Hildebrand (1712— 1791) och hans fru

Agneta Sofia Schönström (1734— 1796) finnas

i kopior efter Gustaf Lundbergs original på
Ericsberg, af sonen däremot den förste fidei-

kommissinnehafvaren David Gotthard Henrik
Hildebrand ( i 76 1— 1 808) ett utmärkt porträtt

måladt af Adolf Ulrik Wertmiiller i Paris 1783.
Ett godt porträtt är också riksrådet och fält-

marskalken Axel Lillies (1603— 1662), måladt
af okänd säkerligen tysk målare. David von
Krafft eller någon honom närstående målare
har afkonterfejat hans sondotter Katarina Beata
Lillie (j 1727) gift Sack och Sparre i hennes
ungdom innan hon blef den välmående matrona
som N. Largilliéres porträtt på Bergshammar
visar.

Här hänger dessutom porträtt af några ])er-

soner som ej höra till släkten, Georg Desma-
rées ståtliga i)orlr;Ut af Ernst Johan Creutz sig-

neradt i Stockholm 1721, samt öfver dörrarna

gipsmedaljonger, generalamiralen Karl August
]\hrensvärd ( i 74 5— 1 800), amiral 1^'redrik Henrik

af Chapman (i 72 i — 1 808) och grefvinnan Ulrika

Eleonora v. Höpken född Fersen (1749—1810),
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alla af J. T. Sergel och målaren Carl Fredrik

von Breda (1754— 1818) af B. E. Fogelberg,

samtliga signerade.

Kabinettet till vänster om sexkantiga salongen

är möbleradt med en svart skulpterad möbel

från 1 700-talets början klädd med röd siden-

brokad, särskildt är chäslongen med sin rotting-

flätning en märkvärdig och mycket sällsynt

möbel. Frän samma tid stammar bordet med
marmorskifva och rikt skulpteradt underrede,

ett sextonhundratalsskåp med bibliska målningar

upptar ena väggen. Här hänga en mängd syn-

nerligen märkliga taflor. I främsta rummet
komma de två ypperliga porträtten af Sebastian

Bourdon, drottning Kristina — bättre än alla

andra förut kända porträtt af henne, som denne

konstnär ut-

fört — och

den synnerli-

gen intressan-

ta bilden af

Karl X Gustaf

som ung ele-

gant kavaljer.

Karl XI har ett

utmärkt godt

ungdomspor-

trätt i litet for-

mat utfördt af

okänd mästa-

re, och af Mag-
nus Stenbock

finnes en mi-

niatyr, som
återger sam-

ma typ som
Uppsala- och

Bergsham-

marporträtten.

målad pä trä

Lucas Cranach

hållen helt och hållet i blåa toner, och trots sina

öfverdrifter vacker. Vidare finnas här tre batalj-

taflor af Johan Filip Lembke, bland dessa Karl XI
i slaget vid Lund, en skomakareverkstad af Alex-

ander Lauréus, och en del holländska målningar.

Här hänga också fyra silfverplattor med drifna

högreliefer, tre föreställande antika scener, den
fjärde med Ehrenstrahls allegori sanningen upp-

täckt af tiden och försiktigheten; två af dem
äro signerade af P. Ohr. Dessutom en tallrik

af italiensk fajans med Venus och Amor på en

mussla buren af en delfin, möjligen en 1
500-

talspjäs från Castel-Durante och utförd efter

Rafaels teckning.

Hörnförmaket har möbel från

blåhvit med orifrinalklädsel af en

Matsalen med golfur af Jean Fredman och djurmålning af F. Snijders.

I 700-talets midt

sidenbrokad,

tidig gustavi-

ansk byrå med
inläggningar

och bronsbe-

slag, en ele-

gant senroko-

kosekretär

med rika

vackra beslag,

bord med in-

lagd skifva, in-

läggningarna

föreställa en-

ligt en in-

skriftstafla:

»Calm are Plan

Kyrka Slott

och Sverges

vapn » . Ett

vackert roko-

koskåp med
rika väl cicele-

Gustaf I:s syster Margareta är

1528 af mäster Hillebrandt, en
d. ä. närstående målare, och detta

exemplar är bättre än replikerna på Gripsholm
och Nationalmuseum. Af andra tyska målare är

Lucas Cranach d. ä. representerad af ett porträtt

af Luthers vän och medhjälpare Veit Dietrich

(1506— 1549) som död, och Albrecht Diirer
genom två bläckteckningar med akvarellfärger på
pergament föreställande ett lejon och en lejoninna

daterade i 51 2, synnerligen sällsynta och dyrbara.
Af den i Österrike verksamme på sin tid högt
uppburne flamländske manieristen Bartholomäus
Sprangher (1546— 161 1) finnes en Venus görande
toalett, möjligen stammande från kejsar Rudolf
II:s konstkammare i Prag -

öfver upptager en Venus af

- mventariet där

honom. Den ar

rade beslag innehåller en del keramik och kuriosa,

orientaliskt och Mariebergsporslin, figurer i Ber-

linerbiskui, ett par af Magnus Stenbock förfär-

digade konstsvarfverier, en svampdosa af guld,

ett förtjusande rokokoarbete med figurframställ-

ningar och grön emalj. Dessutom några små-
porträtt, bland andra en emalj af Karl XI sig-

nerad Prieur 1682 och en miniatyr af major

Jakob Gripenstedt (1774— 1831) signerad af A.

G. Anderson. Bland konstföremål i denna salong-

märkas bland andra en utsikt af Ulriksdals slott

af Carl XV, fyra eldskensstycken af Alexander
Lauréus, några landskap af Fahlcrantz och en

ursäljande dalkarl af P. Wickenberg. Af Sergel

finnes tre byster, Gustaf III i svenska dräkten,

grefvinnan Ulrika v. Höpken född Fersen och
generalamiral Henrik af Trolle (1730— 1784).
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Till höger om sexkantiga salongen ligger mat-

salen. Ofver matbordet är bredd en väldig duk
i applikation och plattstygn på rödt kläde, en

noggrann kopia efter en likaledes på Bysta för-

varad duk från 1 500-talcts l)örjan. Den har i

olika rutor dels

blomornament, en

hjort, enhörningen

och fågel Fenix, dels

tre vapen: i mid-

ten Civllenstiernska

samt i kantrutorna

Sparre- och \'ins-

torpssläktens. 1 )ct

har väl antagli-

gen förfärdigats för

Kjerstin Kriksdot-

ter Gyllenstierna,

hvars mor förde

den halfva liljan och

de två snedbjälkar-

na, och som var

gift första gången
med riksrådet Knut
Bengtsson Sjxirre död 1522, ett årtal som så-

ledes angifver en tidpunkt före hvilken duken

måste vara förfilrdigad. V.n praktpjäs är ock-

så ilen väldiga, synnerligen väl be\arad(; g\

Icnlädersskärmen från 1 700-talets början, midt-

partiet med grön botten, bården röd. l.lt

golfur, tidig rokoko med rika väl cicelerade

beslag signeradt af Jean l'"redman och en ljus-

krona af mässiuL; från 1 600-talet af elegant och

vackert inlagdt 1 600-talsskåp

och bronsbeslag samt två ser-

Rr)rstrandsbrick()r kunna ock-

upptages af

ovanlig form, ett

med småpilastrar

veringsbord med
så nämnas. J*]na

bet Gyllenstierna (1652— 1702) gift Rålamb, ett

vackert porträtt af D. K. Ehrenstrahl samt kej-

sar Karl V med gemål af mindre konstvärde.
Herrvåningen består af rökrum, arbetsrum och

sofrum. Rökrummet har ett tidigt i 700-talsmöble-

mang med svarfva-

de vridna ben dess-

utom ett slätt in-

lagdt 1 600-talsskåp.

Ofver dörrarna hän-

ga porträtt af kri-

gare, öfversten i

fransk tjänst Nico-

laus Korff aftagen

i sitt 26 år 1642,

en vacker målning,

(ifverstarna Gordon
och Reinhold Jor-

dan och en polsk

hetman, samtliga äf-

\en de från 1600-

talets midt. På väg-

garna hänga vapen,

ibland hvilka märkas
en polsk j)ansarhufva af fjäll, en synnerligen säll-

synt form hvaraf endast några få exemj)lar ;iro

v- kiliuia, den användes endast en kort tid under lan

1- Sobieski; en hjullåsbössa har det fustliga Radzi-

willska vapnet och initialerna W. R., en rysk skägg-

yxa från 1 600-talet, ett tvåhandssvärd,Passausmide

frän 1500-talet och en florett från 1600-talet

äro äfven af stort intresse. Likaså en lapp-

trumma och en lappsk runstaf ristad på flera

till en slags bok hopbundna träskifvor, båda

iildre än 1672. I skåpet förvaras en större sam-

ling af öfverste |. A. Ankarsvärds skissböcker,

Riik} iiiiiiiwt.

en och af hans 1

viildig k^'ontafla af

den berömde flam-

ländske målaren

Fran(;ois Snijders

(I 570— 1657), och

några stilleben. Rå

öfriga väggar sitta

konterfej, drottning

I Icdvig ]{leonora

som medelålders af

1). K. l^hrenstrahl,

som gammal af I).

von Krafft, Karl

XII:s syster Hedvig-

Sofia hertiginna af

Holstein-( lOttorj) af

David von Krafft,

friherrinnan h-lisa- Röda sängkammaren, gästrum.
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andskapsmålningar i olja finnas en

mängd i arbetsrum-

met. Toalettrummet

har ett skåp, en kista

och ett inlagdt bord

med skifferskifva,

alla från 1 600-ta-

let. Dessutom två

stora helfigurspor-

trätt från samma
tid, fältmarskalken

Alexander Leslie

(579— 1 66 i) och

grefvinnan Ebba
Leijonhufvud (i 595
— 1654) gift första

gången med grefve

Svante Sture, den

siste af yngre Sture-
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släkten, och andra gången med riksrådet Klas

Horn — en synnerligen intressant bild.

Öfre våningens trapphall är biljardrum, öfver

biljarden hänger en vacker rokokolykta med ci-

selerad bronsinfattning. Väggarna äro täckta

af kungaporträtt. Serien Gustaf I — Gustaf

II Adolf äfven infattande dennes drottning Maria

Eleonora är målad på 1620-talet. Gustaf I:s por-

trätt återgår på
det förlorade ori-

ginalporträttet

med korset på
bröstet och tyc-

kes stå närmare

detta än öfriga ko-

pior däraf. Karl

X Gustaf och

Hedvig Eleonora
stamma från Eh-

renstrahls atelier,

Karl XI och Ul-

rika Eleonora d.

ä. äro så goda
målningar, att

man väl bör till-

skrifva dem den-

ne mästare själf.

Karl XILs ryttar-

porträtt af okänd

konstnär har föga

värde, men däremot äro Fredrik I och i synner-

het Ulrika Eleonora d. y. rätt goda arbeten af

Georg Desmarées. Här finnas dessutom några

mindre märkvärdiga porträtt af tyska småfurstar

och en stor för lång tid tillbaka till två taflor sön-

derskuren duk visande Apollos och Marsyas täf-

ling åhörd af representanter för konster och

vetenskaper, i äldre inventarier tillskrifven den
tyske målaren Johann von Achen (1552— 161 5).

Kring hallen gruppera sig gästrummen också

dessa fyllda med goda äldre möbler och en del

Interiör af lusthuset i parken.

taflor, särskildt märkliga äro några äldre sängar,

af hvilka den ena uppgifves vara Fredrik I:s jakt-

säng.

I fatburen förvaras Kjerstin Gyllenstiernas re-

dan omnämnda bordduk, en vagga med Douglas-

och Stenbocksvapnen — den har antagligen an-

vändts af grefvinnan Hedvig Douglas gift Rå-

lam b, hvars mor hette Stenbock, och som föd-

des 1 68 1
•— ett

bord från i 5 oo-

talet, samt en

mängd andra

äldre delvis myc-

ket intressanta

föremål.

Hela egendo-

men omfattar

4 I Y2 mantal, där-

af 36 mantal fi-

deikommiss, med
en areal af om-
kring 2 0,000 hek-

tar. Därtill hör

bland annat Bref-

vens bruk, som
ligger 7 kilome-

tersöder om Kils-

mo station och

står i förbindelse

därmed genom
en smalspårig järnväg, har masugn, stångjärns-

smide, gjuteri och mekanisk verkstad. Brefven,

som första gången nämnes i en urkund från i 3 i 7,

dä k3Tkoherden Eaurentius i Kumla lämnar sitt

gods Bredehven till Riseberga kloster, fick sina pri-

vilegier i slutet af 1600- och början af 1700-talet

samt har sedan i 84 2 egen brukskyrka. Det syssel-

sätter 245 arbetare och den årliga tillverkningen

utgör 2,700 ton tackjärn, 5 50 ton gjutgods, 2,000

ton smältstycken och 1,700 ton stångjärn. Hela

egendomen är taxerad till öfver 2,000,000 kr.
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BOO
BO SOCKEN, SKÖLLERSTA HÄRAD, ÖREBRO LÄN

Af CARL FORSSTRAND

Den del af s\clr)stra Xcrikc, som fordom

utg^jordes af den redan i handlint^ar från

slutet af 1300-talet omnämnda Svenne-

vads (urs[)runL;lij4"en Svinavads) socken, är sedan

na^ra decennier uppdelad i två församlingar, af

hvilka den nf)rdli-

gare och intill sjö-
^

arna Tisaren och

Sottern beliigna

bär moderförsam-

lingens namn och

den sydligare, som
lörr var kapellför-

samling, uppkal-

lats efter Boo sä-

teri. Jämte under-

lydande omfattar

nämligen delta så

godt som hela

socknen och bil-

dar tillsammans

med hemman i

angränsande sock-

nar friherrliga ät-

ten llamiltons af

Ilageby allt sedan l)örjan af 1700-talet fidei-

kommissnatur ägande stamgods. Beläget i en

naturskön, om det sörmländska landskapet i det

ej långt afliigsna \'ingåker erinrande trakt med
vidstrilckta skogar och talrika sj()ar, af hvilka

Friherre

lltii^o Hainilton af Hogchy.

Afvern är den största, bildar Boo med sina bör-

diga åkerfält och yppiga ängsmarker, välb}-ggda

arrendegårdar och åtskilliga industriella anlägg

ningar ett af mellersta Sveriges mest betydan

de gods, nämligen omfattande 33,000 tunnland

eller 16,500 hek-

tar, och mot stor-

leken svara präk-

tigt bebyggande,

dyrbara konstsam-

lingar och rika per-

sonhistoriska min-

nen.

Såsom en under

benämningen Boo
samlad egendom
går emellertid god-

^^^^^^^ sets historia ej

^^^^^V^ längre tillbaka i

^^^^^^ tiden än till slutet

af 1 600-talet, då

hufvudgården kal-

lades Boholm. I

de äldsta jorde-

böckerna äro hem-

manen antecknade dels såsom frälse, dels så-

som k. maj:ts arf och eget, och vid midten af

1600-talet innehades en del af dem under

donationsrätt af fältmarskalken grefve Cyiistaf

Iloni af Bjonicboro. Efter hans död öfver-

Frihcrrinnan Ebba Hamilton

född ron Essen-
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(jintjo de till hans dotterdotter friherrinnan An-
na Cntjts af Giidlion, som var gift med k.

rådet och presidenten friherre Claes Hciiuans-

son Fleming af Liebelitz och hofmästarinna hos

drottning Ulrika Eleonora d. ä. Hemsökt af

reduktionen, tyckes hon ha varit nära att blifva

beröfvad Boo-hem manen, men stannade genom
byte i besittning af sexton ibland dem, hvilka

efter hennes död 1672 öfvergingo till hennes

dotter Anna Fleming, gift med fältmarskalken

friherre Higo Johan Hamilton afHageby. Genom
byte och köp af bland andra gårdar Iboholm
förstorade han egendomen, som redan under
svärmoderns tid erhållit benämningen Boo, och

uppförde i natursköna omgifningar på hufvud-

gården den gamla manbyggnaden af trä, som
kvarstod ända till år 1876 men då fick lämna
plats för det nya, år 1882 fullbordade slottet.

Fältmarskalken Hamilton var son af ofeneral-

majoren och landshöfdingen friherre Malcolni

Hamilton af Hagcby, en af de första till Sverige

från Storbritannien inflyttade medlemmarna af

den gamla förnämliga skottsk-irländska Hamil-
tonska släkten och hans maka Catharina Ma-
kelccr. Född under senare hälften af 1660-talet,

tillhörde han vid det stora nordiska krigets ut-

brott såsom öfverste för Lifdragonerna det högre
armébefälet, och såsom en af Carl XII:s tapp-

raste krigare utmärkte han sig särskildt vid

Narva, Klissov, Fraustadt och Foltava, men till-

fångatogs efter kapitulationen vid Perevolotjna

och fördes till Moskva, där han tvangs att del-

taga i tsarens triumftåg och sedan fördes till

Kasan. Först ett par år efter krigets slut eller

1722 fick han återvända till fosterlandet, där

han ansetts som död och hans ende son hade

tillträdt sitt arf. Generalmajor i 708, blef Hugo
Johan Hamilton general 1722 och fältmarskalk

1734 samt afled 1748. Gift första gången med
Eva Cathaiina Falkenbog af Trystorf, äktade

han efter hennes bortgång år i 707 ofvannämnda

fröken Fleming, hvilken jämte honom gjorde

Boo till fideikommiss för ende sonen i hans

första gifte, hofmarskalken friherre Carl F)'edrik

Hamilton (f. 1 705, d. 1753). Denne, som var

gift först med Christina Anna Brahe och sedan

med Helena jllagdalena JVrangel afAdinal och

som jämte Boo äfven innehade Hedenlunda i

Södermanland, Bogesund i Roslagen samt Ostanå

och Västanå i Småland, efterträddes i besittnin-

gen af det förstnämnda af sin äldste son i första

giftet, generalmajoren och landshöfdingen fri-

herre Johan Abraham Hamilton (f. 173-I, d.

1795). denne, som var gift först med Anna
Margareta JVrangel af Saitss och sedan med
Catharina Adelheim, endast efterlämnade en

dotter, öfvergick Boo fideikommiss till hans

broder, landshöfdingen och öfverkammarherren

friherre Fredrik Ulrik Hamilton (f. 1735, d.

1797). Han å sin sida efterföljdes af sin äldste

son i gifte med Hedvig Maria Taube, lands-

höfdingen och öfverstekammarherren friherre
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Ihtii sliitt mot parksidan.

Carl Didiik Ilaiiiilhm, l)ekant bland annat för

de rätt intressanta skildrint^ar frän det gusta-

vianska tidehvarfvet, hvilka han, en af (iustaf

III:s adjutanter eller uppvaktande ka\'aljerer un-

der finska kriget 1788— 89, framlagt i »l^n

gammal gusta\ians minnen-. l{n ännu mera

bemärkt och framskjuten ställning i det offent-

liga intogs emellertid af hans ende till mogen
ålder hunne son med Anita Catliarina Adcl-

liciiii, friherre I/uoo Adolf Ilamiltoii (f. 1802,

d. 1 87 i), hvilken utrustad med lifliga litterära

intressen och konstnärlig begåfning under några

ar pä 1840-talct beklädde den upi)m;irksammad('

platsen som direkte^- fr)r k. teatern och under

ären 1845 50 äfven var generalpostdirektör

och sedermera under de sista ständsriksdagarna

spelade en framstående och betydelsefull poli-

tisk roll. l^"riherre Hugo Adolf I lamilton var

gift med Jjn'isa Jolnxinia Ridders/o/pc. Redan

under hans lifstid hade förvaltningen af Boo

öfvertagits af den blifvande fideikommissarien,

hans näst äldste son — en äldre, Carl (lustaf,

hade nämligen vid nägra och tjugu ärs älder

l)ortr)-ckts af döden — friherre Hugo Johan

Hauiillon (f. 1832,(1. 1903). Under denne, som

åren 1870— 85 såsom ledamot af riksdagens

första kammare intog en bemärkt plats i vårt

})olitiska lif men eljest ägnade sin ovanliga ar

betsförmåga och stora duglighet åt vården af

det gamla släktgodsc;t, gick detta genom nyod-

lingar och omsorgsfull, framsynt skötsel en ny

blomstringstid tillmötes. Sålunda uppdrefs un-

der några är bruksdriften vid de under Boo
hörande (iryts valsverk och Hjortkvarns mas-

ugn betydligt, nya arrendegårdar anlades, de

vidsträckta torfmossarna kommo till användning.

Parti från trädgården.
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det nya slottet uppfördes o. s. v. Friherre Hugo
Johan Hamilton var gift med JMariana Char-

lotta Maria af Sandeberg, och fideikommisset

öfvergick efter hans frånfälle till sonen, nuva-

rande innehafvaren, friherre Hugo David Haiiiil-

toii (f. 1859), hvilken sedan 1888 är gift med
Ebba Margareta von Essen, dotter af riksmar-

skalken friherre Fredrik von Essen och hans

maka Ebba Aurora Brahe.

Boos historia är sålunda sedan mer än två

århundraden intimt knuten samman med namnet

Hamilton och med den friherrliga grenen af

Hamiltonska släkten, och vittnesbörden äro också

härom lika talrika som talande. Utvecklingen

af hela nejdens uppodling och näringslif är ju

bunden vid minnet af fideikommissinnehafvarne

och särskildt vid de två ibland dem, som buro

dopnamnen Hugo Johan, och slottet är upp-

fylldt af rika konstsamlingar och annat bohag,

nära anslutande sig till släktens krönika.

Uppfördt i götisk stil efter ritningar af arki-

tekten J. F. Abom, gör slottet med sina upp-

skjutande midtpartier, de tvä tornen å parksidan

och de i spetsbågarna öfver fönstren anbragta

vapensköldarna för ätten Hamilton af Hageby
och med denna genom giften närmast befryn-

dade släkter ett ståtligt och behagligt intryck,

förhöjdt genom det fria och upphöjda läget i

de natursköna omgifningarna. Byggnaden inne-

håller oafsedt källarvåningen, tre våningar med
trettiofem rum. Genom hufvudingången vid den

af planteringar smyckade gårdssidan inkommer
man i den rymliga förstugan eller nedre hallen,

Biblioteket.

Trappuppgången.

bland hvars dekorativa utst)Tsel med taflor, vapen,

jakttroféer o. s. v., uppmärksamheten särskildt

stannar vid ett stort djurstycke af Siiyders samt

ett flertal uppstoppade fåglar

och andra minnen från nu-

varande fideikommissariens

färder till norska Finmarken,

norra Afrika o. s. v. Strax

innanför hallen äro de två

stora biblioteksrummen be-

lägna, med utsikt åt den i

samband med slottets upp-

förande nyanlagda parken,

som åt vänster sluter sig in-

till den vidsträckta och med
orangerier försedda trädgår-

den och den intill denna grän-

sande gamla ståtliga parken

i engelsk stil. Biblioteket är

ett bland de största i enskild

ägo i Sverige och innehål-

ler åtskilliga sällsynta tryck-

alster samt bokverk af större

värde. Omfattande omkring

4,000 band, grundades bok-
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samling-en egentligen under

friherre Jan /Xbraham Ilainil-

tons tid, men ökades väsentligt

under friherre Carl Didrikoch

de senare innehafvarne. Jämte

en stor mängd äldre sk()n-

litteratur, isynnerhet fransk,

engelsk och svensk, är sam-

lingen rik inom facken historia

och statskunskap, nationaleko-

nomi, skön konst — särskildt

finnas talrika dyrl)ara jjlansch-

verk — naturvetenskap och

resebeskrifningar. Bland säll-

syntheter ma nämnas åtskilligt

Wisingsborgstryck. Afven fin-

nes en liten intressant samling-

handskrifter, mest bref fräi-i

och till medlemmar af llamil-

tonska familjen och dess friin-

dcsläkter. Af intresse äro ock-

så några minnen, såsom dik-

ter och bref, af Karl August Nicander, soni

omfattad med \änskap af friherre I lugo Adolf

Öfrc förstugan eller hullen

1 lamilton hade cn tillfhkt på lioo och där sär-

skildt tillbragte större delen af åren 1834—

Matsalen. Poiliätt af friherre C. 1). llamilton och hans första fru, född Adelheim, af C. F. von Breda.
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1836. Utom biblioteksrummen innehål-

ler bottenvåningen nuvarande fideikom-

missarlens rum samt flera gästrum, de

flesta prydda med porträtt och andra

taflor.

Den största och förnämsta delen af

tafvelgalleriet, hvilket räknas bland de

märkligare och dyrbaraste i vårt land

och isynnerhet är rikt på verk af äldre

holländska och italienska mästare, är

emellertid inrymd i våningen en trappa

upp. I den dit ledande dubbla upp-

gången, med boaserad inramning och

vackert snidade räcken och balustrader,

prydes midtfältet af det Hamiltonska

vapnet i färger, öfverst krönt med det

till en minnesvärd medeltida episod i

släktens historia sig anslutande val-

språket »Through», och sidofälten af

Förmaket. Porträtt af grefvc Abraham Brahe, af Ehrenstrahl.

Matsalen. Hamiltonska skåpet, porträtt af friherre Hugo fohan

Hamilton af Hageby.

åtskilliga familjeporträtt. Från öfre för-

stugan eller hallen leda ingångar, till

vänster åt matsalen och till höger åt

ett entré- eller förrum, hvarifrån man
kommer till den, förutom af flere sof-

och toalettrum samt serveringsrum o.s. v.,

af kabinett, salong, förmak och tornrum

bestående och, åt andra sidan, af mat-

salen afslutade stora våningen.

Porträttgalleriet, fördeladt i flera af

dessa rum liksom äfven, som förut

nämnts, i stora trappuppgången, omfat-

tar omkring ett femtiotal porträtt i olja

och pastell af i främsta rummet m.ed-

lemmar af friherrliga ätten Hamilton af

Hageby, men äfven af ett flertal med
densamma närmare eller fjärmare be-

fryndade personer. Många af porträtt-

ten äro utmärkta konstverk och bland

mästarna återfinnas flera af vårt lands

förnämsta under 1600— 1 800-talen.

Här må sålunda nämnas bilderna af

fältmarskalken friherre H. J. Hamilton

af Scheffcl och af hans bägge fruar af

Lukas Breda; af friherre C. F. Hamil-
ton af L. PascJi d. ä. och hans maka,

född Brahe, af Schcffel; af den sistnämn-

das fader, generalmajoren grefve Abra-

ham Brahe af EhrenstraJil; af friherre

J. A. Hamilton och hans maka, född

Wrangel, samt af friherre F. U. Hamil-
ton af Gustaf Lundberg; af friherre C.

D. Hamilton och hans första fru, född

Adelheim, af C. F. von Breda; af fri-

herrinnan Hamilton, född Taube, af

Ulrika PascJi; af friherre H. A. Hamil-

74



BOO

Förmaket.

Iluiio Johan llainilton d. ä- < >ljcni,iltiiiig af Schcffcl.

ton och hans fru, föckl Ridderstolpe, af Z. //a//-

S)'//: af friherre II. J. llaniilton d. y. och hans fru,

född af Sandeberg, af Amalia Lindgren; m. fl.

Den öfriga tafvelsamlingen omfattar såväl

porträtt som isynnerhet ämnen och räknar om-
kring etthundratrettio dukar, bland hvilka många,

såsom redan nämnts, för sin tillkomst hafva

att tacka flera bland de holländska och italien-

ska o. s. v. skolornas förnämsta och berömda
mästare. Sålunda saknas här ej ens taflor, som
enligt tradition och ^amla anteckning-ar äro af

vati Dyck, Renibrandt, L. da Vinci och Vclasgiwz,

men som i afseende på konstvärde torde enligt

sakkunniges utsago öfverträffas t. ex. af de två

pendanterna »Josef emottager sina bröder» af

Simon de Bray och »Josef berättar sin dröm»
af dc Hed Stockade. Till dessa sluta sig åt-

skilliga andra verk af stort konsthistoriskt och

konstnärligt intresse, såsom »Gästabud» af Franz

Hals, »Damporträtt» af van Mirevelf, »Hol-

ländsk hamn med ostronfiskare:; af rv?// Jn^-ren-

sli-a/en, »Herdarnas tillbedjan» af Jordaens,
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Ti uppi limmet.

•»Lutspelare» af R. Lcly m. fl. Samtliga de
nu ncämnda taflorna pryda vägg-arna i salongen,

där för öfrigt den konstnärliga dekoreringen
tillgodosetts genom Byströms vackra marmor-
grupp »Harmonien» samt porträttbyster i mar-
mor, också af Byström, af friherre Hugo Adolf
Hamilton och hans maka, antika vackra möbler
o. s. v. Bland mästarna till öfriga taflor i sa-

longen och de andra rummen må här anföras:

Carlo Miii-atti, van Goxcii, Caravaocr/o, Hol-
bnu d. v., R. dc Lccr, Broiikhorst , D. 7\-j//crs,

BcrkJieydcn, Lucas Cranack, van der J^ddcii,

Mo/cneer m. fl. af utlandets främste i äldre tider

samt bland mer framstående svenskar, utom de
redan nämnda porträttmålarna, David Krafft,
R. Södermark, Sandberg, JMarcns Larsson, Falil-

crantz, Elias Martin m. fl.

Till tafvelsamlingen sluta sig åtskilliga andra
konstalster, bland hvilka redan nämnts flera

skulpturarbeten i marmor af Byström. En ganska
rikhaltig samling miniatyrporträtt förvaras i ett

med målningar smyckadt och synnerligen väl
bibehållet kabinettsskåp (i runda torn- eller trapp-

rummet i stora våningen). I salen prydes ena

kortväggen af ett präktigt skåp från 1 6oo-talet,

hvilket enligt släkttraditionen fördes till Svericre

af den förste dit inflyttade Hamilton af Hage-
by och bland öfriga konstslöjdsföremål må jämte

vackra antika kristallpokaler och europeisk och

österländsk keramik nämnas ett par gamla dvr-

bara praktpjäser i drifvet silfver, nämligen ett

Detaljfrån stora salongen. Taflorna : evangelisten Lukas,

af Bronkhorst; Gästabud af Franz Hals.
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fat och en dryckeskanna, sannolikt af tyskt arbete

och komna till Sverige under trettioåriga kriget.

Den skildring, som nu lämnats af Boo, torde

skänka en föreställning om hur pietetsfull om-
vårdnad och trogen släktkärlek bevarat och häf-

dat dess redan för mer än två sekel sedan

grundade rangställning bland Nerikes många
vackra herresäten. Ramen är visserligen, hvad

det nya slottet vidkommer, n)-, men infattningen

är gammal, och att man här befinner sig på
gammal grund och inom ett urgammalt verk-

samhetsområde för svensk kultur, därom vittnar,

oafsedt godsets historia och slottets samlingar,

den gamla fatburen, som är belägen alldeles

invid infartsvägen till gården och mcijligen ett

minne ända från fältherren fiustaf Horns be-

sittning af Boo. Fat från 1500-talet af drifvcl silfrcr.

Stora salongen
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Stora salongen.

Taxeringsvärdet för hela godset uppgår för ofvan nämnts till 1 6,500 hektar uppgående arealen
närvarande för jordbruksfastighet till 1,528,600 utgöres 2,000 hektar af åker och äng samt
kr. och för annan fastighet till 265,700 kr. eller 14,500 hektar af skog. Jämte hufvudgården
tillsammans 1,794,300 kr. Af den som här Boo äro arrendegårdarna Iboholm, Afverby och

Boskulla (änkesäte för friherrinnan Hamilton)

bebyggda som herrgårdar. Bland öfriga un-

derlydande större gårdar må nämnas Kårtorp,

Gamby, Deije, Bjurhulta m. fl.

Dryckeskanna af drifvct silfrer. Fatburen.



DYLTA BRUK
AXBERGS SOCKEN, ÖREBRO HÄRAD, ÖREBRO LÄN

Af NILS SJÖBERG

Ar 155!^ omtalas l))lta kvarnar som kronans

tillhörighet. Det är först en tid därefter

som man här upptäckte att marken inne-

höll svafvelhaltiga mineral och började bryta

des.sa. Grufdriften var är 1575 börjad och drefs

en tid för kronans riIkninL;, likxiil ej med någon
vidare energi. I )et

var först sedan

Gustaf II Adolf

fran Holland hit

inkallat I lans l.eff-

som dess upp-

sving började. .\f

denne uppdrefs

och utvidgades till-

verkningen af svaf-

vel sa, att han mot
tionde fick öfver-

taga bruket af kro-

nan. I lans svär-

son borgmästaren

i Arboga Henrik

Barkhausen fick

1 64 9 de första

bruksprivilegierna

utfärdade för sig

och sina efterkommande, och sonen Hans, som
efter' honom iirfde bruket, blef icke blott år

1674 befriad från den reduktion som Karl XI

lät öfriga bergsfrillset undergå, utan fick också

1680 förnyade och förbättrade [)rivilegier där-

på, allt f(")r det osparda nit han och hans före-

trildare visat för bergshandteringens höjande.

iiilicn innan Amalia Akcrliicini

/()(/</ Wattrang.

Hans Barkhausen måste likvill på gamla dagar
göra cession — men hans mag kanslirådet

sedermera statssekreteraren Kasten Feif, Karl
Xll:s följeslagare till Turkiet inlöste så små-
ningom bruket och dithörandc egendom, å hvil-

kcn han i Bender crh{)ll förnyade privilegier,

som närmare be-

stämde brukets

rättigheter och

skyldigheter. De
f(")rnämsta förmå-

nerna voro att Ax-

bergs, Kils och

Hofsta socknar,

kallade » frisock-

nar skulle åtnjuta

frihet från rotering
mot sky ldighet för

dilr boende skatte-

allmoge att årligen

af hvarje mantal

utL;r)ra 32 dags-

verken till svaf-

velbruket samt pä
bruksallmännin-

gen hugga och till

bruket hemföra sju stafrum ved, hvarförutom

allmogen var förl)undcn att till inlösen hem-

bjuda bruket allt kol de af egna skogar brände.

l'nder åren 181 5— 1821 minskades brukets

tillverkning emedan nämnda socknars presta-

tioner då undergingo förändringar, men sedan

dessa åter 182S stadfästes ökades den itren.

Friherre

Gustaf Akcrhielm-
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Mellan 1830—40 tillverkades omkring 180—
290 skeppund svafvel årligen, utom rödfärg och

vitriol, år 1857 uppgick tillverkningen till 238
skeppund svafvel, 510 skeppund vitriol och 3,500

tunnor rödfärg. Sedan staten år 1869 för 88,587

kronor återlöst privilegiet har svafveltillverknin-

gen nedlagts, och det är nu endast Dylta be-

kanta rödfärg, som här tillverkas ur de efter svaf-

velbränningen kvarblifna varphögarna. Ärliga till-

verkningen uppgår till ungefär 250,000 kilogram.

Efter Kasten Feifs död 1739 öfvergick Dylta

till hans måg riksrådet och öfverstemarskal-

ken friherre Samuel Akerhielm och har sedan

gått i arf från far till son bland dennes efter-

kommande. Vid hans död öfvergick det till

sonen hofjunkaren friherre Samuel Akerhielm

(]" 1763), efter honom till sonen öfversten och ge-

neraladjutanten friherre Samuel Kristian Fredrik

Lars Akerhielm
("t"

1821) sedan till sonen hof-

marskalken friherre Kristian Wilhelm Akerhielm

hvilken år 1895 öfverlät det till sin son, Dyltas

nuvarande ägare friherre Gustaf Akerhielm, sedan

1892 gift med Anna Amalia Wattrang. '

Redan på slutet af 1 500-talet tyckes Dylta

varit bebyggt. Ar 1576 tog nämligen Johan

III sin tillflykt hit undan pesten, svafvelröken

ansågs nämligen vara ett osvikligt preservativ

däremot, och i brukets skyldigheter ingick ock-

Hufvudbyggnaden och flyglarna från gårdssidan.
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så att under pesttider härber-

gera den kungliga familjen.

Enligt tradition är en af arbe-

tarbostäderna byggd på mu-
rarne efter det hus konungen

beljoddc. Under Karsten Feifs

tid byggdes här också —
klockstapeln vid ett af uthu-

sen har på vindföjeln hans

och hans hustrun initialer

samt årtalet i 7 14.

Nuvarande byggnadens

midtparti torde stamma från

ungefär 1 750, vid en ombygg-
nad 1862 höjdes

en våning och

detta med
utln'ggdes

tvåvånings-åt sidorna med
flyglar, och fick därigenom

sitt nuvarande utseende. Om dess utseende

före omt)yggnaden gifver bilden ur Thersners

»Fordna och nuvarande Sverige» en föreställ-

ning. Midt emot hufvudbyggnaden, som är af

trä, ligga två tvåvånings flygelbyggnader af sten

med fasaderna vilnda mot hufvudbyggnaden och

med på baksidan utspringande envåningslängor

innehållande stall och vagnsbodar, hvilka inne-

sluta en bortre gård. ]>akom dessa vidtar par-

ken. Omedelbart på andra sidan om hufvud-

byggnaden ligger en gammal grufva lui f\'lld

med vatten och bredvid denna endast skild

genom en smal bergvägg den ilniui ö[)pna

van. Trädgården ligger också åt denna

ett stycke från byggningen.

Nedre våningen u[)ptages af enskilda ruiu,

arbetsrum och kciksdepartementet. 1 öfrc vå-

ningen ligger till hciger om tamburen ett rök-

ruiu och gästrum, till vänster hvardagsrum och

en stor matsal som går tvärt igenom huset.

Dessutom finnas liär t\'å salong(,'r och ett ka-

binett.

Salongen har r)p[)cn marmf)rspis, en möbel

gruf-

sida,

Hujvndbyggnaden.

från 1860-talet samt en rak inlagd byrå från

I 700-talets slut.

liland möblerna i kabinettet märker man i

främsta rummet en lackerad kista från 1600-

talet med rik ornamentering af papegojor i frukt-

festoner och strödda blommor i färg på svart

botten. Dessutom finnas här två Inråar från

I 700-talets midt. I den ena af dessa förvaras

en samling italienska manuskript från 13- och

1400-talen af klassiska författare samt en perga-

menthandskrift af Magnus Eriksons landslag. 1

sammanhang härmed kan nämnas, att på L^ylta

finnes ett väl ordnadt bibliotek, för hvilket lokal

är inredd i en af flygelbyggningarna. Ett rikt

snidadt förgylldt barockbord med marmorskifva

uj)})bär en del af en ostindisk servis — en

annan del däraf förvaras i nästa rum. Här

finnes också en vacker emaljerad kinesisk bricka.

Röda salongen har öppen marmorspis, gu-

staviansk möbel, bord med marmorskifva, för-

g\'lldt underrede och kant af vinrakor, spegel

med bord hvars fötter äro egyptiska hermer på

hjortben och med bärande vingar. Här finnes

Gårdsflygeln. Kyrkklockstapcln.
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i

Matsalen.

också ostindiskt porslin, och mellan fönsterna den af Gustaf II Adolf till Dylta inkallade neder-

J. N. Byströms sofvande Ariadne i marmor. ländaren Hans Leffler, afmålad 1633 på sitt

I dessa rum i öfre våningen finner man ock- 4 3:dje år. Hans svärson borgmästaren Henrik
så familjegalleriet. Först i raden kommer här Barkhausen (1 607— i 67 1) och dennes son borg-

Gröna salongen.
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Kabinettet.
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mästaren Hans Barkhausen äro också målade

af okänd konstnär. Likaså vet man ej hvilken

som utfördt pastellporträtten af dennes dotter

Anna Kristina Barkhausen och hennes man pre-

sidenten friherre Kasten Feif(i66i— 1739), det

senare ett ungdomsporträtt synnerligen indivi-

duellt måladt och säkerligen mycket likt. Af

presidenten Feif finnes dessutom två goda mi-

niatyrer. Af deras barn finnes två porträtt af

sonen, den vid unga år aflidne hofjunkaren Gustaf

Feif (f. 1698) och som pendant till det ena af

dessa ett af systern Anna Kristina Feif (1695
— 1768) gift Akerhielm. Denna finnes också

målad på äldre dagar som riksrådinna och

som pendant till mannen riksrådet friherre Sa-

muel Akerhielm (1684— 1768) — denne senare

likväl endast en kopia, originalet förvaras på
Margretelund. Deras son notarien i Bergskolle-

gium och hofjunkaren friherre Samuel Aker-

hielm är afbildad i sitt laboratorium, en intres-

sant målning af Olof Arenius. Samuel Aker-

hielms fru förekommer ej bland porträtten, men
däremot hans svärföräldrar kanslirådet Johan Kri-

stian von Bahr (1682— 1745) och hans hustru

Eleonora Gripenstedt (1704-— 1760). Samuels
son öfversten och generaladjutanten friherre

Samuel Kristian Akerhielm (1763— 1821) är

målad af J. Viertel 1806, som på samma gång
utförde porträttet af hans vackra och älskliga

fru Hedvig Kristina Burenstam (1783— 1863),

på hvilket dräkten några årtionden därefter må-
lades om. Af deras son hofmarskalken friherre

Kristian Wilhelm Akerhielm finnes en ståtlig"

bild i hästgardets paraduniform signerad af O.

Södermark i Paris 1838, samt ett porträtt från

hans senare tid af Berta Valerius- Hans fri-

herrinna i första giftet Emerentia Adelsvärd är

enligt uppgift målad af F. Dardel, hans andra

fru Hedvig Marianna Virgin (1834— 1888) af

R. Callm änder och V. Sjölander.

Dylta bruk som ligger vid järnvägsstationen

med samma namn på Mjölby- -Krylbobanan

omfattar ungefär i 7 mantal i Axbergs, Glans-

hammars och Ervalla socknar och är taxeradt

till 798,000 kronor. Bruket utgjorde fordom (till

1 81 8) en egen församling, dess kyrka, numera
nedrifven låg som flygelbyggnad på gården,

och det har ännu kvar sin egen kyrkogård.

1

Den stora kastanjen.
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STJERNSUND
ASKERSUNDS LANDSFÖRSAMLING, SUNDBO HÄRAD, ÖREBRO LÄN

Af ERNST MALMBERG

Stjernsunds historia som gods går tillhaka

till i6oo-talet. 1'lera af dc hemman, som
senare ingingo i säteriet Stjcrnsund, ägdes

i slutet af i 500-talet af Hogenschild Bielke, den

förste friherren till Leckö, hvilken i striden mellan

Sigismund och hertig Carl ställde sig på den

förstnämndes sida och därför sedermera dömdes
från lif, ära och gods. Dessa hemman donerades

år 161 2 till riksdrotsen (iabriel ( )xenstierna till

Tyresö och detta iir antagligen niirmaste anled-

ningen till att en af hans söner kom att bygga
sin sätesgård i dessa trakter. Ar 1637 bildade

Johan ()xensticrn;i af tre hemman Ölmesund,

ett hemman Aviken och ett hemman Stock-

bråtet säteriet Stjcrnsund, som up[)kallades efter

honom själf. (icnom k()\) och byte utvidgade

diirtill stora delar af grann-

han sedan godset, så att det omfattade nästan

hela socknen och

socknen Hammar.
rå den udde där sätesgården l)\ <jL'des, låir för-

ut ])yn (Jimesund, tidigare kallad Ölnesund
eller ( )landasund. I 1550 års handlingar om
Östergötland (Sundbo härad hörde pä 1500-talet

till ( )stergötland) nämncs under kronohemman,
som hade att utf()ra arbete för \'adstena slott,

Nils i Olandasund, under rubriken > Alwastra

landbor» samt frälselandbor Sven och jöns i

Olandasund. Hemmanet har tydligen varit skänkt

till Alvastra kloster och sedan genom Gustaf

Wasas klosterrcduktion blifvit indraget till kro-

att antaoa, attnan. Det ligger nära till hands

tkt ilr den heliga liirgitta, som skänkt det til

Sljcrnsiind. VAU-v gravyr af Aktcll.
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Godsägaren Albert Cassel.

Alvastra. Hennes biktfader, Petrus Olavi, som
upptecknade hennes uppenbarelser, var under-

prior i Alvastra, hennes man dog som munk
i Alvastra och själf tillbragte hon efter mannens
död en tid i klostret. — Och 1328 vid arf-

skiftet efter fadern Tiundalagmannen Birger Pe-

dersson på Finsta

fick hon bland

annat »Edh och

Ohna och de hyt-

tor, som Herr Bir-

ger egde pä jern-

berget i Svinsko-

gen» (en del af Ty-

löskogen vid Am-
meberg). Ohna är

den största ön

i norra Vätterns

skärgård och till-

hör ännu idag

Stjernsund, Edh
eller Edö är skildt

från det gamla
Olandasund blott

af det smala sun-

det mellan Vättern

och Alsen och har upprepade gånger hört sam-
man med Stjernsund. Birgitta och hennes man
Ulf Gudmarsson ägfde dessutom flera crårdar

längs Vätterstranden, däribland Olshammar, som
sedan skänktes till Vadstena kloster. Och det

är högst sannolikt att äfven mellanliggande om-
råde tillhört dem.

Den framstående kännaren af Närkes äldre

historia friherre Nils Djurklou anser, att Birgitta

bodde på Edh, men hade ett kapell vid Ols-

hammar, därifrån hon brukade färdas öfver till

Vadstena. Vid Olshammar ligger ett stycke

från stranden en sten, som hon enligt sägen
skulle ha användt sig af, då hon steg till häst.

Att hon i dessa tider ej tog vägen öfver Tiomila-

skogen — Tiveden — är förklarligt. Den var
full af stigmän och på Borgaberget och Mur-
berget — på det forna Stjernsunds område —
voro befästa röfvarborgar. De som måste fär-

das där fram mellan Östergödand och Närke
gingo först in i det gamla kapellet vid Husby-
fjöl och anbefallde sin själ i Guds hand.

Olmesund tillhörde sedan kronan till år 1634,
då det köptes af öfversten och landshöfdingen
Johan Henricsson Rytter »å tre pro Cento».
Rytter hade tjänt som fänrik och löjtnant vid
Knut Hands kompani och blef 161 5 gift med
hans syster Catharina Hand, dotter^ af ståthål-

laren Håkan Hand och Erik XlY.s dotter (med

Fru Augusta Cassel

född Reuterswärd.

Agda Pehrsdotter) Virginia. De bodde på Ols-

hammar, som de fått i förläning och som då

omfattade 50 hemman. Rytter behöll Olme-

sund i tre år, hvarefter han sålde det till Johan

Oxenstierna, som omedelbart började bebygga
det till sätesgård. Om tiden härför liksom om

Stjernsunds tidi-

gare öden finnas

flera olika fantasi-

fulla skildringar,

fastän såväl jorde-

böckerna som en i

portalen till Asker-

sundslandsförsam-

lings kyrkogärd

insatt sten med in-

skription därom
gifva klart besked.

Denna portal är

uppbyggd afOxen -

stierna i samband
med den gamla
kyrkans ombygg-
nad år 1646 och

bär hans samt

hans frus Christina

Soops vapen. Inskriptionen å stenen lyder:

»Anno 1637 tå Sweries rike regerades genom
Drottningh Christinas respective förmyndare be-

gynte Stiärnesundz gårdh byggias aff wälborne

Herr Jahan Oxenstiärna Gabrielsson, PYiherre

till Kimitho, Herre till Sundholmen och Stiärne-

sund.

Anno 1646 på thet andra åhret sedan Drott-

ningh Christina var sjelf inträd till regementet

uthi Swerige, blef Askersunds kyrckia tillöckt

vvid thenne östra gaffelv genom ofwan bemälte

Herr Johan Oxenstärnas egen bekostnat till tolff

alnar».

Oxenstierna var sedan 1644 gift med en

dotter till sin närmaste granne Göran Åkesson

Soop på Edö. Allvar och gudsfruktan voro

hufvuddragen i 1 600-talets svenskar och Chri-

stina Soop hade vuxit upp i ett äfven efter

tidens uppfattning mycket gudfruktigt hem och

hon hade ett varmt intresse för sin kyrka, som
erhöll rikliga gåfvor. En af de skänkta kyrk-

klockorna har en mycket intressant dekorering:

Oxenstiernska och Soopska vapnen samt bok-

stäfverna I. O. G. S. : C. I. D. S. (Johan Oxen-

stierna Gabrielsson, Christina Jöransdotter Soop)

samt därunder en bild af Magnus Gabriel de

la Gardie, vidare porträttmedaljonger af Gustaf

II Adolf och Maria Eleonora samt en större

skådepenning öfver segern vid Breitenfeld 1631
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Karla äfvcr StjcrnsunJ, uppgjord 1860.

och rundtorn ncderkanten afhiklnint^ar af m)nt
och minnes[)cnninoar fran tiden.

Stjernsunds första corps de logis var en enkel

träbyggnad, soni dock snart tillln'ggdes och f()r-

skönades, hvarjänite de fyra höga terrasserna

anlades samt en park i fransk stil med stela,

raka gångar, kli{)pta häckar och träd. På en

karta från år 1689, uppgjord af Tiabriel Toring,

ser man en plan af gården: en hufvudbyggnad

medels murar förenad med ett par långa flyg-

lar och en byggnad, som samiuanbantl dessa,

så att d(;t hela bildade en sluten borggård.

Arkitekturen har antagligen varit mycket enkel,

eljes hade nog gården varit intagen i Dahlbergs

Suecia Anti(|ua. Nu ser man blott en svag

antydning af den i fonden å den bild, som
visar det Soopska grafkoret och Askersunds

landsförsamlings nva kvrka, till hvilka Dahlberg-

uppgjort ritningarne och det höga herrskapet

på Stjernsund bekostat medeln. På bilden i

Suecia Antiqua synes äfven ett par hörntorn

mellan hufvudbyggnaden och flyglarne och det

kan ju tänkas, att O.xenstierna vid utvidgningen

och försköningen af sitt hem tog barndoms-

hemmet Tyresö till förebild. Ett bevaradt sten-

fragment visar äfven, att byggnaderna ej saknat

en pompös utsmyckning. Det är ett postament,

som möjligen tillhört en dubbeltrappa och upp-

burit en obelisk, i likhet med vid farbroderns

Tidö. En sida har i kraftig relief Oxenstierna

af Croneborgs vapen med de förenade Oxen-

stiernska och Soopska vapnen anbragta som

hjärtvapen. Två andra sidor ha inskriptioner i

medaljonger, omgifna af bladverk. A den ena:

»Christina Soop, Grefvinna til Croneborgh. Fri-

herrinna til Kimitho. Fru till Stiernesund, På-
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Slenskiilptur funnen å gärden.

torp, Hjelmsäter, Edö och Edeby». Å den

andra: »Hafua Dene Gården Stiernesund af

Stubbe upptaget och bebyggia låtit men a:o

1664 nu förögat och fullbordat». På den fjärde

sidan har tydligen varit Johan Oxenstiernas namn
och titlar, men detta är fullständigt borta. Ned-
till synas några kraftiga ornament, delar af en

barockgirland. Det hittades för några år sedan

under magasinet och är illa medfaret, men ännu
i sin förnedring är det ett vackert prof på tidens

konstskicklighet. Att de hade verkligt konstför-

farne arbetare till sitt förfogande, synes såväl

af detta postament, som ännu mer af den ståt-

liga frisen på grafkoret, med barockornament
och vapensköldar i huggen sandsten.

Ofriga sandstensornament, vapensköldar och
balustrader, som helt visst prydt det gamla
Stjernsund, ha försvunnit, men man kan hysa
en misstanke var de finnas. De ha vid om-
byggnader visat sig vara ett omtyckt fyllnads-

gods, särskildt i yttertrappor, och stora trappan

framför Stjernsunds nya slott rymmer mycket.

Oxenstierna fick ej länge glädja sig åt sitt

förskönade Stjernsund. Han dog den 3 mars
1664. Hans änka grep nu med ifver an byg-
gandet af den nya kyrkan och grafkoret, så

att ett år därefter kunde begrafningen ske med
den pomp och ståt, som då utvecklades vid

dylika tillfällen och hvarom skildringen af hans
faders begrafning, som finnes intagen i beskrif-

ningen om Tyresö* ger en målande bild.

Hennes ensamhet och sorg blef ej lång-

varig. Kyrkoherde Sveno Benedicti Wetter
skrifver i vigselboken för januari 1666, att det

»war then allra Högste Gudh behagHgt att lin-

dra hennes Grefliga Nådhes sorg, skickiandes

förthenskuU förmedels sitt underliga Rådh saken

således, att hennes Nådhe trädde uti ett annat

äktenskap». Hon gifte om sig med sin syss-

ling riksdrotset friherre Gustaf Soop, det dåtida

Sveriges kanske rikaste man, som utom sitt fri-

herreskap Limingo på 12g hemman, innehade

Mälsåker, Stora Bjurum, Hjelmsäter, Påtorp,

Medevi, Granhammar, Finnåker, Wuojoki i Fin-

land och Oustapel i Livland. Christina Soops
båda äktenskap voro barnlösa. Vid sin död
1677 testamenterade hon Stjernsund till sin

efterlefvande man. Hon dog i Amsterdam, men
begrafdes i Stjernsunds grafkor. Trots uppblötta

vägar åkte riksänkedrottningen och hofvet ned

till begrafningen, som omnämnes af holländske

sändebudet C. Rumph i rapporter hem, och

han meddelar, att den kostat 10,000 riksdaler.

Vid riksrådet Soops död 1679 ärfdes Stjern-

sund af hans son i ett tidigare gifte med Mar-
garetha Horn af Marienburg öfversten och lands-

höfdingen friherre Carl Gustaf Soop. Han var

gift med Eleonora Elisabeth Oxenstierna, en

brorsonsdotter till skaparen af Stjernsund. Un-
der deras tid indrogs gården till kronan genom
Carl XI:s reduktion. Reduktionsjordeböckerna

gifva en god inblick i, hur aptiten växte medan
man åt. För år 1686 är antecknadt för några

hem inan under Stjernsund: »Possideras af Herr
Carl Soop såsom intet varit graverat och ithy

här allena till namnet infördt». Ar 1692 in-

drogos samma hemman utan motivering. Eljes

är anledningen noga anförd för hvarje liten hem-
mansdel; än är det »Norrköpings besluts gods»,

än gammal kungsladugård eller har varit in-

delt till infanteriet och blifvit frånhändt o. s. v.

Hufvudgården — det ursprungliga säteriet Stjern-

sund — byttes tillbaka från kronan år 1691

mot andra hemman i Närke, men det dröjde

till långt in på 1 700-talet, innan godset små-

ningom genom köp och byten återfick sin forna

storlek. Under den tid Stjernsund var reduce-

radt, arrenderades det af assessor Jakob Boij,

en son till skaparen af de »von Boijska verken»,

* Svenska Slott och Herresäten, Srulernianland, sid. 117.
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Slottets fasad mot sjön.

som omfattade 0(M-hörchi områden på Tixeden
samt Aspa, Algrena, I .assåna och Laxå l>ruk.

Carl (iustaf Soop tlog- år 171 i och änkan
ogifte om sig- med grefve Fredrik Christopher

Dohna. Stjernsund stannade setlan i denna fa-

miljs ägo i ungefär 100 år. Dottern i första

äktenskapet 1 letlvig Ulrica Christina Soop gifte

sig med sin styfbroder generalen grefve Carl

August Dohna, en duglig och sparsam herre,

som utvidgade och f<")rl)ättrade gården och an-

lade Dohnafors järnbruk under Stjernsund. Ar
1776 ärfde sonen .\braham Achatius Dohna
godset efter sin mor, men sålde det år 1785
till brukspatron Olof Buren, adlad Burenstam

och därmed börjar ett n\ tl skede i .Stjernsunds

historia.

De siste ägarne hade blott tidvis bebott går-

den, så att de gamla husen fått förfalla. Ar
I 7()(S lät d;lrfr)r brukspatron Burenstam nedrifva

dem, »då de voro torftiga och af föga betyden-

het •. Det enda som numera finns kvar af Johan

Oxenstiernas och Christina Soops Stjernsund är,

förutom de fyra terrasserna mot sjön och det

omnämnda postamentet, blott några bräder från

taken i de gamla gemaken, som användts till

vttertakets inre beklädnad å det nya slottet. En
del visa dekorationer i Vasa-stil andra åter ba-

rockmotiv i kraftiga färger. Bland barockorna-

ment synes en apa, som för en remmare till

munnen och en stor orm som biter henne i

vcnstra bakbenet. På samma bräda är ett hjort-

hufvud och en påfågelsstjärt. Dessutom finnes

bevarade några väggmålningar, som visa park-

motiv med herrar och damer i Ludvig XIV:s

dräkter och ett synnerliden rikligt djur- och

fågellif. De äro lappade bakpå med bitar af

det gamla oyllenlädret. 1600-taIets allvarliga

och solida väggbeklädnad hade fått vika för
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Slottet med öfvcrsta terrassen.

Nedre terrasserna.

1 700-talets målning'ar och användes sedan till

lagning af dess refvor.

Det nya slottet uppfördes på samma plats

som det gamla efter ritningar af hofintendenten

Karl Fredrik Sundewall i den då moderna ny-

antika stilen i två våningar och ekonomivåning,
med ett framspringande midtparti i form af en
kraftig prostyl uppburen af fyra grofva kolon-

ner, som hvila på en 10 m. bred och 17 steg

hög stentrappa. Prostylens framsida har inskrip-

tionen: Byggt af olof Burenstam MDCCCI.
Byggnaden har släta, hvita murytor, men tak-

list, gesims med tandsnitt, prostyl samt fönster-

och dörromfattningar äro af sandsten. Gården
begränsas af två par flyglar, eller kanske riktigare

uttryckt ett par flyglar och ett par paviljonger,

hvaraf de yttersta ligga invid öfversta terrassen

och sammanbindes af ett smidesgaller mellan

stenpelare. Såväl hufvudbyggnad som
flyglar voro ursprungligen täckta med
koppar, som borttogs och ersattes med
plåt vid en senare reparering. I öfrigt

är slottets yttre oförändradt och verkar

monumentalt genom sina stora, enkla

och rena linjer, sina väl afpassade pro-

portioner och sitt dominerande läge.

Ursprungligen harmonierade äfven dess

inre fullständigt med det yttre i det att

uteslutande romerska motiv kommit till

användning vid den fasta dekoreringen

och möbleringen var i empire.

Brukspatron Burenstam bodde på
Stjernsund till sin död 1821 och lade

ned stora summor på gårdens förbätt-

ring och försköning. Utom slottet bygg-

de han äfven ekonomihus samt oran-

geri och stall, en stenb3^ggnad med fron-

ton försedd med urverk och klockhuf.

Ladugården åter är en betydligt äldre

korsvirkesbyggnad i öppen fyrkant, som
numera ej användes för sitt ursprung-

liga ändamål, utan ersatts af en mo-

dernare byggnad af sten, uppförd af

brukspatron Knut Cassel.

Den gamle »bruksherrn» efterlämna-

de utom Stjernsund m,ed Dohnafors äf-

ven Skyllbergs bruk, Wissboda, Tjelf-

vesta. Sonstorp, Tvartorp, Borggård och

Stjernorp. Också kunde han lämna hvart

och ett af sina åtta barn en ståtlig do-

män.

Stjernsund med undantag af Dohna-

fors bruk erhöll hans dotter Eva Fre-

drika, gift med öfversten O. J. Hagel-

stam. De sålde emellertid godset re-

dan två år därefter till konung Karl XIV Johan,

som brukade vistas där någon tid på sina resor

till Norge. Egendomen var under denna tid

utarrenderad till ståthållaren å Stjernsund fri-

herre G. A. Koskull, som lät gården förfalla i

alla afseenden.

Oscar I sålde Stjernsund i februari 1851 till

sin son prins Gustaf för 100,000 Rdr. Banco;

samma summa som brukspatron Burenstam

femtio år tidigare nedlagdt på själfva slotts-

byggnaden. Slottet hade nu länge stått obe-

bodt större delen af året och behöfde istånd-

sättas. Detta uppdrogs åt intendenten Per Axel

Nyström, tidens allenarådande arkitekt, profes-

sor i byggnadskonst och sekreterare vid Konst-

akademien, en af stiftarne af konstföreningen

och som gifvit Lejonbacken vid Stockholms slott

dess nuvarande form. Under hans ledning under-
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Gårdsplanen från slottstrappan.

gick slottet en genonioTi[)ande reparation, som
äfven sträckte sig till bostäderna för slottsbc-

tjäningen, stall, ladugård och orangeri.

För att fä bostad ät arrcndatorn inköptes det

midt öfvcr sundet liggande lulö. Och som
arrendator hade kammarherren friherre K. S.

Leijonhufvud eftcrträdt friherre Koskull, till stor

fördel för gärden.

Prins Ciustaf älskade Stjcrnsund med dess

härliga natur och vistades där större delen af

år 1851, det är under hvilket han komponerade

ett flertal af sina mest omtyckta sånger, däri-

bland Studentsången», till hvilken Herman
Säthcrberg sedan skref orden: >.Sjung om stu-

dentens lyckliga dag». Hans favoritplats var

en hög, skogbevuxcn sandås, pä andra sidan

Hammarsundet, den s. k. l*rinskullen, med en

hänförande utsikt såväl norrut förbi slottets hvita

fasad bort öfver Alsen mot Tivedens blånande

höjder, som söderut förbi Ilaiumars k)rka ut

mot Vättern. Det är en [)lats, soiu kan skänka

stämning åt en svärmisk konstnärssjäl och dilr

»Du undersköna dal lär ha komponerats. Niir

kung Oscar II vid ett besök på Stjernsund upp-

märksamgjordes på Prinskullen, började han

genast deklamera sången, i hans minne ägde

de tydligen ett sammanhang.
Det s;igs, att prins Gustaf hade velat \älja

en härskarinna på Stjernsund efter sitt hjärtas

fria val från ett annat Närkesherresäte, men

döden afbröt alla planer. Den 24 sept. 1852

försänktes svenska folket i en landssorg, så all-

män, vek och varm, som endast denne bornc

hjärtans behärskare fr)rmått framkalla och som

tog sig uttr}ck i ord och toner från hela

Norden.

Människor höra samman med den plats de

älskat på jorden och på hvilken de tryckt sin

prägel. Stjernsund är den rätta ramen kring

prins (iustafs ljusa minne, det ligger en upp-

höjd renhet och charme däröfver, som icke här-

rör ensamt från vackra linjer; där är något af

den som sjöng.

»Vid glittret af din insjö blå,

bland dina dunkla trän

jag kunde uti drömmar stå

och aldrig längta hän.»

lifter prins Gustafs död ärfdes Stjernsund af

Oscar I och drottning Josephina, men de sålde

det åter genom köpebref af den 30 januari 1856

till prins August för 166,666 riksdaler och 32

skillingar banco. Edö hörde nu äfven dit.

Prins August fullföljde sin broders repara-

tioner och kompletterade möbleringen i tidens

stil, hvilken inredning och möblering till största

delen ännu finnes kvar. Prins August bodde

flera somrar på Stjernsund, men sålde det år

1860 till brukspatron Knut Cassel och efter

hans död 1895 innehafves det af hans son

brukspatron Albert Cassel, sedan 1897 gift med

Augusta Reutersvärd.

Slottets läge på en utskjutande hög udde

mellan Hammarsundet och sjön Alsen har möj-

liggjort den dekorativa terrasseringen samt park-

anläggningen, hvaraf det omgifves på alla sidor,

bildande en ståtlig och harmonisk enhet, skild

från öfriga byggnader. Genom parken leder

en ()fver en km. lång allé upp till stora lands-
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Prostylcn.

vägen. Söder om allén och parken ligger träd-

gården med växthus och bostäder för trädgårds-

mästare och på norra sidan ligga tillbakadraget

utefter allén förvaltarbostad, stall, magasin, ladu-

gård, loge och såg samt där bakom i ett vackert

läge invid Alsen bostäder för gårdens arbetare,

hvar och en med en liten trädgårdstäppa.

Det är onekligen i främsta rummet prostylen,

som gifver Stjernsunds slott dess imposanta drag

och när man uppför den höga stentrappan, för-

bi de kraftiga pelarne, kommer in i den sten-

lagda förstugan, har man sitt intryck orubbadt.

Ett ställe med så utpräglad karaktär kräfver

en hållning i stil därmed — och den finns där.

Förstugan är afdelad genom en hvalfbåge,

uppburen af fyrkantiga pelare under en romersk
fris. I hvalfbågen äro dekorativt inpassade två

urtagningar, afsedda för Sergelmedaljonger och
det är att antaga, att Sundewall där tänkt sig

brukspatrons och fru Burenstams porträtt. Nu
sitta där Kellgren och Leopold samt i fonden,

öfver salongsdörren Gustaf Mauritz Armfelt,

sign. Sergell 1783.
I den inre, apsidformade hälften af förstugan,

hänga på båda sidor om de reliefdekorerade

salongsdörrarna stora sengustavianska speglar

med tillhörande bord. Ytterportens stora lås

är ett vackert prof på konstsmide. Nyckeln är

försedd med kunglig krona och därunder bok-

stäfverna SKG (Stjernsunds Kungs Gård), skär-

ningarne i axet bilda KJ (Karl Johan).

Från förstugan kommer man direkt in i en

ståtlig salong med den vackraste utsikt öfver

sjön Alsen mot Askersund och den af de gamle
herrarne till Stjernsund byggda Askersunds lands-

församlings kyrka. Salongen hör till de rum
prins Gustaf omdanade. Den var under Buren-

stamska tiden matsal och dekorerad med romer-

ska motiv, antagligen meanderliknande ornament.

Spår af dylika kunna nämligen ännu skönjas

under påmålningen i det bredvid liggande för-

maket. Prins Gustaf lät målaren Hagedorn från

Hamburg dekorera väggfälten med italienska

landskap i färger, omgifna af ramverk och pi-

lastrar i marmorimitation mot blekt blågrön

botten samt som dörröfverstycken allegoriska

figurer i grlsalUe. Landskapen äro kopior efter

målningar af Carl Frommel och återfinnas i

»Carl Frommels pittoreskes Italien», Leipzig

1840. Till vänster när man kommer In, har

man på långväggen Cascade della Marmara vid

Terni, på kortväggen Lago di Nemi och Gen-

sano. Till höger på långväggen ett bergfäste

vid Pignerol och på kortväggen Pozzuoll. Från

prins Gustafs tid datera sig äfven de mellan

fönstren placerade skulpterade och förgyllda

speglarne, som gå från golf till tak i det fyra

meter höga rummet samt kristall-ljuskronan för

36 ljus, hvilka äro verkliga praktpjeser i sitt

slag. Möbleringen är i sen rokoko och Louis

XVI och af en stilfull och dekorativ helhets-

verkan. Särskildt förtjäna uppmärksammas de

båda byråarna signerade Jonas Hultsten, ett

elegant spelbord i Hauptstil, ett Mariebergs-

bord i färger med skulpterad och förgylld fot-

ställning i Louis XVI, ett par monterbord Inne-

I. Matsal. — 2. Bibliotek. — 3. Salong. — 4. Förmak. —
5. Säng-kammare. — 6. Toilcttriim. — 7. Trapprnm. — 8. Ar-
betsrum. — 9. Badrum. — 10. Trapprnm. — 11, 12, 13, 14.

Garderober. — 15. Förstuga. — 16. Serveringsrtim. — 17. Trappa
till köksvciningen. — 18, 19, 20. Handkammare.
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Salongen (ar 3 ;\ planen).

hållande cn vacker samlinLj i 700-tals solfjädrar

samt ett till bord niontcradl, o\-anli^t stort och

vackert ostindiskt fat i blått och t,^uld med bok-

stäfvcrna MK\' i midtcn. P)land dekorativa

föremål i ()fri;;t miirkas i 2 st. kaffekoppar med
fat af Berliiieri)orslin, dekoreradt med landskap

i tusch inom cn ram i L;uld samt strödda blom-

mor i färi;er. Denna charmanta, konstnärligt

utförda servis var beställd af prinsessan Sophia

Albertina. hVån Karl XIV Johans lid stammar
en samling- vackra porfyrurnor.

Af miniatyrer finnas porträtt af bruksjia-

tron Cassels mor, fru J'"lisabet]i Cassel, född

Schwan, som uny- flicka samt af hennes mor
fru Aus^usta wSchwan, född Schön, båda signe-

rade Kordyk 1 84 1 samt ett porträtt af Stjern-

sunds nuvarande husfru, fru Auo^usta Cassel,

född Reuterswärd, måladt af Fanny Hjelm. På
en dyrbar empirekopp af Berlinerporslin i guld-

ornering mot cremefärq-ad botten är ett por-

trätt i läckra färger af fru Cassels mormors
morfar, senatorn och borgmästaren i Ham-
burg Johan Daniel Koch (1712— 1829). ]\n

öfver honom i)r;iglad medalj visar å ena sidan

hans namn och vapen, å den andra: »Auf \\'orten

nicht auf Thaten nur beruht des Menschen

Werth . Af prins Ciustaf finnes en byst, gjord

af norrmannen Kristoffer Borch. Det är ett

ungdomsporträtt, som pä ett sympatiskt sätt

återger hans fina, vackra och hurtiga drag.

I det innanf()r salongen liggande förmaket

fiister man sig vid den dyrbara Aubusson-matta

i elegant teckning och lifliga färger, som täcker

golfvet samt en vacker kristallkrona i empire.

Väggarna prydas af en del intressanta målnin-

gar, bland hvilka främst bör nämnas ett por-

trätt af Stjernsunds sista husfru af den gamla

I3ohnafamiljen, grefvinnan Ulrica Dohna, född

Stenbock, ett charmant pastellporträtt signeradt

G. Lundberg 1763, hvilket visar henne som
ung, nygift fru.

På hennes kista i Stjernsunds grafhvalf har

mannen låtit rista: »vandringsman följ hennes

efterdöme, så blifver Du i lifvet älskansvärd och

Din åminnelse blifver efter döden till välsignelse».

Och uppe i koret har han satt upp hennes va-

pen med en längre parentation, daterad Stjern-

sund den 13 maj 1785; samma år han sålde
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Salongen (nr 3 å i)laneii).

Stjernsund och flyttade till

fideikommisset Wikhus i

Västmanland, som efter

långa processer tilldömts

honom af Högsta dom-
stolen.

Af prinsessan Sophia Al-

bertina som ung finnes ett

pastellporträtt, hvars ur-

sprung är svårt att bestäm-

ma på grund af senare på-

målning. Bland öfriga mål-

ningar märkes ett norr-

ländskt landskap af Carl

XV, signeradt _C+65, en

gåfva af kungen till bruks-

patron Cassels morfar

grosshandlare
J. G. Schwan

samt en vy af Stjernsund

från söder, af den i Asker-

sund födde målaren Johan
Fredrik Juhlin; en stor tafla

utförd i gouachemanér, men Prinsessan Sophia Albertina.

öfverdragen med mörknad
fernissa, som ger den utse-

ende af oljemålning, påmin-

nande om Fahlcrantz. En
pendant till denna, från

norra sidan, finnes hos än-

kehertiginnan af Dalarne.

Af Juhlin finnes här äfven

samma båda motiv i lave-

ring, efter hvilka de båda

gravyrerna af Hagelstam

och Acrel sannolikt äro

gjorda; endast förgrunden

är något om rangerad. Des-

sa gravyrer, af hvilka en

här afbildats, utfördes för

den »Förteckning öfver

Hemmantal, Folkmängd,

Utsäde och Kreatur vid

Stjernsunds Säteri», som
utgafs 1 82 I, då gården ut-

bjöds till försäljning. Af
M. G. Anckarsvärd och U.
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Thersncr finnas dessutom

litografier af StjcrnsiuKl

från olika sidor.

I)il)lioteket har väj^gar

och tak dekorerade i ( )scar

I:s gotik, men tack vare

dc höga bokhyllorna, de

däröfver placerade famil-

jeporträtten, ett större

1600-tals skåp och h()g-

karmade barocklänstolar

tilnker man ej på denna

för ett rum mindre till-

talande dekorering. 1 )et

iir hvardagsrummet och

gör som sig bör ett varmt

och hemtrefligt intryck.

I fonden öfver ett golf-

ur, signeradt Petter Han-
stedt hänger i k\ ller och

harnesk Keuterswiirdarnes

stamfar Anders I Inf, \ i-

dare hans son öf\ersten
Gicffinnan Ulrica Dolina född Stenbock.

rasLcll af (i. I.inullicr>; 1763.

Lorentz Peter Reuter-

swiird och dennes fru

Agatha Idricavon Plåten,

klildd i rika spetsman-

schetter, scharlakansrödt

och hermelin mot ett grönt

draperi; ett godt porträtt

i stark men harmonisk

färgskala. Deras dotter

Margaretha Elisabeth Reu-

terswärd, målad af Anders

Eklund samt hennes man
lagman Gabriel Torpadius,

ett vackert porträtt i röd

rock och grön väst, må-

ladt af Scheffel.

Af justitierådet lidv.

Cassel finnes ett godt por-

trätt målad t af Oscar

Björck och därunder hän-

ger ett mindre porträtt

af Viktor Cassel, »peint

par Grandjean 1842».
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Matsalen ^nr l a planen).

Af Nils Nilsson Stjernflycht till Tjelfvesta

och hans hustru Sara Larsdotter — dotter af

ståthållaren på Jönköpings slott Lars Christers-

son — finnas synnerligen intressanta porträtt,

försedda med vederbörandes vapen och årtalet

1632. De äro helt säkert målade af Elbfas

och höra till hans bättre arbeten. De befinna

sig- i ett utmärkt och orördt skick, tack vare

den omständigheten, att de fått hänga kvar på
Tjelfvesta till för några år sedan, då de efter

minister Carl Burenstams död kommo till Stjern-

sund. Af Stjernsunds byggherre brukspatron

O. Burenstam finns en bild samt ett dubbel-

porträtt af hans dotter Eva Fredrika och hennes
man öfverste Otto Julius Hagelstam, den siste

officern af Ehrenswärds skapelse: arméns flotta.

Hagelstam var en tapper sjöbuss, som under
finska kriget varit med i tre större och nitton

mindre drabbningar och under hela sitt lif i tal

och skrift arbetade för Sveriges sjöförsvar,— men
han ville ha »en flotta som ror». Äfven den nästa

innehafvaren af Stjernsund, konung Carl XIV^ Jo-
han finnes afbildad, målad af Westin; kungen på
sin hvita häst framför Borgen på Ladugårdsgärdet.

Boksamlingen omfattar en rikhaltig samling-

äldre och yngre skönlitteratur, historia, rese-

skildringar, jaktlitteratur och planschverk samt

en mänskligt att döma komplett samling svenska

karrikatyrer från de äldsta littografierna på i 840-

talet intill närvarande tid.

Arkivet omfattar hufvudsakligen handlingar

rörande gården och är till största delen ord-

nadt och bundet af grefve Abraham Achatius

Dohna.

I ett prydligt monterskåp förvaras brukspatron

Cassels 375 bägare och medaljer — däribland

2o:e landtbruksmötets stora guldmedalj — för

rödbrokig boskapsafvel.

Innanför biblioteket ligger matsalen, ursprung-

ligen afsedd till salong, ett rum som imponerar

genom sin storlek och stilrena dekorering med
romerska motiv och hvilken bibehållits orubbad,

sedan slottet byggdes. Väggdekorationerna äro

allegorier i grisaille mot en blekt gul, marmo-
rerad botten. Öfver den öppna marmorspiseln

sitter en spegel med en rik, förgylld inramning

i empire, mellan fönstren på kortväggarna äro

infällda kraftiga förgyllda empirespeglar med
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tillhörande bord. Af den ursprungliga möble-

ringen finns kvar fyra förgyllda gueridoner, som
äro placerade i hörnen. Det öfriga daterar sig

från prins Crustafs tid, då rummet gjordes till

matsal och möblerades med en enkel, ljus möbel
i tidens stil. Så står den ännu, blott med tillägg

af ett Mariebcrgsbord, dekoreradt med ett land-

skap i tusch, en dyrbar, gammal, fransk matta

samt en samling silfverpjäser, kristaller och de-

korativt porslin.

Slottets arkitekt hofintendenten Sundewall har

äfven uppgjort förslaget till väggdekorationerna.

Fastän skicklig arkitekt kom han likväl mest

att användas för inre dekorationsarbeten. Bygg-

nadsverksamheten låg nere efter Gustaf Iliis

död. Utom till Stjernsund har han u[)pgjort

ritningar till Carolina Rediviva i Ui)[)sala, som
dock sedan vid utförandet afknappades högst

väsentligt.

På Stjernsund förvaras en liten bok, skrifven

af Sundewall 1801, innehållande: :>Explication

af de uti salongen på Stjernsund målade Fyra

bas-reliefer, jemte de emblematiska Figurer, som
hafva afseende på samma bas-r(;liefer», samt en

»Explication öfver de tolf månaderna i året

målade uti salongen på Stjernsund». De fyra

bas-relicferna förestillla Z/7?v7 och Döden, U/^p-

Joslran, Gifterniåld och Vänskapoi. Den först-

nämnda med de därunder placerade månaderna
januari, februari och mars är här afbildad.

»xVmnet föreställande Lifvet och Döden har
till Emblemer le Genie et TEternité eller Snillet

och Evigheten. Snillet betecknas krönt med
blomster, hållande ett Frukthorn, symbole af de
förmåner det tilldelar människan. Evieheten
håller i handen en orm, som biter sig i stjerten

och formerar en cirkel. Uti densamme finnes

ett timglas med vingar, för att ge tillkänna

hastigheten af de dagar vi tillbringa här i verl-

den».

Från nedre förstugan leder en bred stentrap-

pa med vänd plan upp till öfre våningen, som
genomlöpes af en långsgäende korridor, inne-

hållande gästrum, brukspatrons skrifrum samt i

midteli)artiet ut mot Alsen ett stort rökrum.

Möblerna i detta liksom i gästrummen — 8 i

slottet och 16 i flyglarna — äro från »prins-

tiden» med inblandade empirepjäser från slottets

första möblering samt gustavianska speglar och

ljuskronor. Stiirsta delarne af slottets möblering

ha medföljt vit! försäljningarne, såväl då det

såldes till Carl XIV Johan som sedan, då det

såldes till brukspatron Cassel. I salongen i den

s. k. })rinsflygeln, där prins Gustaf bodde under

Väggparti i matsalen.
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Utsikt öfver terrasserna.

slottets ombyggnad, står en rikhaltig empire-

möbel af elegant form, som stammar från den

Burenstamska tiden, och »Lilla sängkammaren»
har en typisk gästrumsmöblering från den senare

perioden. I samma stil, fastän än kraftigare,

är Oscar I:s och drottning Josephinas sängkam-
marmöbel. Väggarna prydas af engelska och

franska färggravyrer och Bernadotte-litografier

i originalramar.

I sydöstra flygeln inredde prins August en

biljardsal och byggde utåt den lummiga parken

en hög veranda, prydd med dalpilar, samman-
hållna af hertiglig krona. Mellan de gamla
trädens kronor skymtar man Edösundet djupt

under och kontrasten mot de stora, öppna linjerna

framför slottet gör, att där i hög grad verkar

undangömd vrå af världen.

Under nuvarande ägarens tid har slottet för-

setts med vattenledning samt nu senast elektriskt

ljus och värmeledning. Parken har i början af i 860-

talet omlagts i s. k. engelsk stil, trädgård och växt-

hus utvidgats, men i synnerhet jordbruket uppar-
betats och i samband därmed ha uppförts därtill

hörande byggnader. Och ifrån slottet ned till den
minsta koja gör allt intryck af god omvårdnad
och högsta grad af ordning. Stjernsund är kändt
som en mönstergård såväl inom som utom lan-

det, i synnerhet sedan » Afvelsfören ingen för röd-

brokig svensk boskap» tagit Stjernsundstypen

som norm. Det kan ju vara af intresse att er-

fara, att ursprunget till denna svenska herrgårds-

ras kom från Stjernsund till Degeberg i Väster-

götland år 1760 — af grefve Carl August

Dohnas uppsättning — , därifrån till Katrine-

berg i Värmland och sedan till Wallaholm i

Västergötland på 1840-talet. Den genom kors-

ningar alltjämt förädlade Wallaholmsrasen var

en tid mycket spridd i Västergötland, Närke

och Södermanland. Då brukspatron Knut Cassel

1860 köpte Stjernsund, skaffade han sig en upp-

sättning däraf från sitt fädernehem Laxå, som
då tillhörde hans broder. Genom förädling och

omsorgsfullt urval under de gångna 50 åren

har Stjernsund därur fått fram sin förstklassiga

typ, och har, i synnerhet under de senare åren,

varit ett afvelscentrum för landet.

Godset med underlydande gårdar inom Asker-

sunds landsförsamlings och Hammars socknar

omfattar 20^4 mantal med ett sammanlagdt
taxeringsvärde af 698,000 kronor samt består

af 1,900 hektar skog och betesmarker och 900
hektar åker, däraf 600 under eget bruk, för-

delade på fyra lika stora rättarlag Stjernsund,

Stockshammar, Ohna och Fatburn.

Stjernsund har patronatsrätt inom Askersunds

landsförsamling sedan Oxenstiernas tid och grefve

Abraham Achatius Dohna fick år 1785 kon-

firmation därå af Gustaf III.
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FULLERO
IVÄSTERÅS-BARKARÖ SOCKEN, TUHUNDRA HÄRAD, VÄSTERÅS LÄN

Af karl WÄHLIN

På
cn i Miilarcn utskjutancU; udde mellan

J^)arkaröviken och en vik af \'ästeräsfjärden

li^i^^er det niinnevsrika herresätet Fullerö,

sedan 1688 i släkten Cronstedts ägo och fidei-

kommiss sedan 1739.

I en handling från 1277 omtalas i samman-
hang med gårdar beliigna i den intill \'ästerås-

P)arkarö gränsande Lundbv socken Silva in

Fuldun». Det ilr sannolikt, fastän ej säkert, att

man här har den första kända up[)giften om
Fullerc), som i sådant fall, af namnet att d<")ma.

skulle bestått hufvudsakligen af skogsmark. Ar
1399 omtalas en ;>Joan i Fullo rö-», som af

Ikirkarö kyrka köpt tre öresland i Gotö. Riks-

marsken Slcn Pcdcrssflu ( Sljoiia) och hans hustru

Karin Eriksdolicr skiinkte i medlet af 1400-talet

till X ästerås domkyrka bland andra egendomar
äfven Fullerö, som dä säkerligen ännu endast

var ett torp, men redan 1475 kom stället åter

i enskild ägo, då riddaren på Åkerö och lag-

mannen i Södermanland Svante Ake Jönsson

bortbytte sitt möderne •
._, markland i Odnasten

\';istinanlaiul. I.

Hiijviidbygoiiaden och JlyoUinia fniii tiädganissidaii (söder).

I



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

(nu Johannesberg) till biskop Lydeka i Västerås

emot »Fullörö».* Nästa kända ägare af Fullerö

var »fm Carin på Lindhobnenr, , som skänkte

sin egendom till Västerås dominikanerkloster.

Jämte all annan klostrets egendom blef äfven

Fullerö indraget och lagdt under kronan. Tro-

ligen genom byte eller köp blef konung Gustaf I
ägare af detsamma men behöll det ej länge,

ty 1540 tillbytte han sig af Jören Åkesson (Tott)

Ekolsund i Lappland mot bl. a. »en gårdh Ful-

lerijdh», som afkastade »2 N. afradzpenningar,

4 hester, 6 dagzwercker».

Om Fullerö sålunda i äldre tider oupphörligt

skiftat ägare, blef det nu en släktegendom, som
gick i arf i nära

150 år, och där-

med inträdde äf-

ven en ny period

i dess utveckling.

Efter Jören Åkes-

sons död 1557
tillföll det hans sy-

ster Kristina, gift

m^åJohan Peders-

son (BåätJ, och

efter henne ärfdes

»ett torp Fullerö,

som renter 3 sk.

penninger », af hen-

nesson ^/v'/(?//(i';/.v-

son(Blät). Då han

afled 1588, tillföll Grefvinnan Anne-MargretheOonstcdt,

Fullerö genom arf- född Hamilton.

skiftet hans dotter

Anna, gift med den store rikskansleren Axel
Oxenstierna, som residerade å det närbelägna

Tidö och som lämnade Fullerö i arf åt sin yng-

ste son rikskansleren Eiik Oxenstierna
(f 1656).

Denne satte i verket uppförandet af den nuvarande
herrgårdsbyggnaden, en två våningars träbygg-

nad med två fristående flyglar i en vånings höjd.

Som byggnadsåret uppgifves 1 656, byggherrens
dödsår, och traditionellt uppgifves att arkitekten

var Nicodemus Tessin d. ä., som hade erhållit sina

första beställningar i Sverige af Axel Oxenstierna
i början af 1640-talet. Detta är dock ej historiskt

bekräftadt, och det behöfs blott en blick på huf-

vudbyggnaden för att man skall draga denna
uppgift i tvifvelsmål. Den är, liksom flyglarna,

uppförd helt och hållet af trä och företer den
mest frappanta likhet med Riddarhuset i Stock-

holm, hvars praktfulla stenarkitektur är så att

säga öfversatt i de enklare former som träets

* Uppgift af d:r K. H. Karlsson. ()fii<Ta upi j^iflcr om Fiillerii

ägare efter elt iiiamiskri]it af ]•'. U. A\'ran^rcl i hcrr"årtleiis arkiv.

material och byggnadens uppgift betinga. De
båda längdfasaderna äro indelade af åtta pilastrar,

de båda kortsidorna af f3Ta, som hvila på grun-

den och uppbära den enkelt behandlade triglyf-

fris, öfver hvilken mansardtaket reser sig. På
båda längdsidorna höjer sig ett gafvelfält öfver

de fyra mellersta pilastrarna å midtpartiet. Det
är föga sannolikt att Nicodemus Tessin skulle

så påtagligt anslutit sig till ett inhemskt arbete

af en samtida arkitekt, under det att det ligger

nära till hands att tänka sig, att fuUbordaren af

Riddarhuset, Jean de la Vallée, funnit det vara

en roande uppgift att lämpa skemat till dess

palatsarkitektur efter trämaterialet och de landt-

liga förhållandena.

Men hvem man än

får tillskrifva den-

na byggnad, är

den en af vårt

lands märkligaste

träbyggnader, och

i betraktande af

den risk som ma-

terialet medför är

det ett synnerligen

lyckligt förhållan-

de att den än i

dag, efter mer än

250 år, kvarstår i

sitt ursprungliga

skick.

Länge skulle ej

släkten Oxenstier-

na få njuta af det

på en gång aristokratiska och idylliska hem,

som rest sig på Fullerö. Erik Oxenstiernas son

Karl Gustaf, som efter fadern blef ägare af

herresätet, hade »i Kongl. Maijls och Rijksens

tienste» så i utlandet som i Sverige ådragit

sig betydliga skulder och blef nödsakad att

1680 sätta Fullerö i pant för ett stort pen-

ningelån af inspektören å de Oxenstiernska god-

sen direktör Mårten Gavelius, och då hans son

Karl Gustaf d. y. 1687 ärfde Fullerö, medgåfvo
tillgångarna honom icke att inlösa panten, hvar-

för godset öfvergick i Gavelius' ägo.

Denne hade blifvit adlad 1686 med namnet
Cronstcdt. Han var gift med Anna Gcrdes, änka

efter den från Rostock till Stockholm inflyttade

handelsmannen Anders Olderman. I saknad af

egna arfvingar adopterade han sina sex stjuf-

barn, och den andre i ordningen af de fyra

sönerna Olderman, (född 1668), blef i6g6
arftagare till Fullerö, som han jämte Almö lu. fl.

gårdar 1739 gjorde till fideikommi.ss.

Kammarherren

Grefve F. W. Cronstcdt.
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FULLERÖ

Utif viidhyirirnatlcii fnin norr, hufvudfasaden.

(Icnoiii sitt ''iftc nicil trihcrrinnan Alai ffdir/d

/yca/ij (j i-iiiidrl, dotter af J4"enerallöjtnanten och

lan(lsh()fdinj4en friherre Jakob Grundel och hans

maka Mari^areta l)cata I)c Besche, blef Jakob

Cronstedt befryndad med den förmöi^na bruks-

ägaresläkten De Besche på P^orsmark, och om
det f()rut radt \';\lst;uid på Fullen"), strömmade nu

rikedomen till. Man har påtagliga bevis h;ir[)a

i de konstskatter, som från 1'orsmark blifxit iifver-

fc)rda till h"uller(). hVilmst liigger man milrke till

de f\ra ståtliga jiorträtten af Martin van Mcij-

tens d. ä., fcireställande brukspatronen Georg De
Besche och hans moder Margareta von Kmersen
samt hans mag och dotter, Jakob Cronstedts

svärf()räldrar. I synnerhet de två förstnämnda

porträtten äro verkliga praktst\cken och höra

till konstnärens allra biista arbeten.

J ill den fasta personalen på Forsmark hörde

en längre tid den holstein.ske målaren Johan John-

sen af nederländ.sk skola. Under det att hans

arbeten eljest äro ytterst sällsynta, fcjrvarar Ful-

lerö af dem ej mindre iln omkring 40. Man
finner bland dem hans själfporträtt, en stor ut-

sikt af {"'orsmarks bruk, en serie blomsterstycken,

C) st. små landskapsmålningar med bibliskt staf-

fage, allt i olja, samt ett antal blomsterstycken

och små miniatyraktigt utförda landskap (grisaille)

i akvarell. Mans förnämsta arbete är likväl de-

koreringen af insidan af ett praktfullt lackeradt

ostindiskt skåp af stora dimensioner och med rik

( >frc vaiiinsrcn.

1.
i

8. y

J

2. _

' 4 5

1
G.

10. Matsah-ii. 12. Förstuga.
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Inre salongen.

I*(irtr;Utcn i öfversta raden, från vänster räknadt, föreställa: Margareta von Emerscn (Meijtens), J. Bcrgenhjelm (Ehrenstrahl), J. Cronstedt

(Schcffel), S. G. Hehnfeldt (Ehrenstrahl), Margareta Beata Grundel (Schoffel), Hedvig Margareta Fleetwood (L. Pasch d. y.). Midt på väggen,

under Ilelmfeldt: Gustaf III (Roslin). Till vänster orientaliskt praktskåp. Till höger N. Tessin d. y. (byst af Bouchardon) samt italienskt

mosaikbord med Antinousbyst af Sergel.

inredning. På midtklaffen och omgifvande lådor

samt på dörrarnas insidor har han utfört blom-

stermålningar af utsökt finhet, täflande med arbe-

ten af de mest berömda holländska stillebens-

målarne.

De af Ehren-

strahl målade

porträtten af fält-

marskalken fri-

herre Simon
Grundel Helm-
felt samt af hof-

kan.sleren friher-

re Johan Bergen-

hjelm och en svit

af honom på hår-

duk utförda de-

korativa målnin-

gar med allegori-

ska ämnen (arki-

tekturen, målar-

konsten, littera-

turen, astronomi-

en, mekaniken,

bergshandterin-

gen och politi- Orientaliskt praldskåp med riii dekorering-

lien), afsedda att ersätta gobeliner, hafva säker-

ligen äfven de kommit från Forsmark.

I motsats till sina båda bröder generalerna

Gabriel och Karl, hvilka inlade stora förtjänster

om landets för-

svar, var Jakob

Cronstedt en fre-

dens man, som
gjorde sin karriär

som hofman och

hade hunnit en

ålder af 50 år,

då han ingick på
den civila tjänste-

mannabanan så-

som »ordnings-

man» i Uppsala

län. Redan efter

ett år kallades

han till landshöf-

ding i Krono-

bergs län och er-

höll friherrligvär-

dighet, hvarefter

han avancerade

af blomstermålningar affolian Johnsen. till riksråd 1727,

4



FULLERÖ

Brukspatron Georg De Besche.

( )ljrnii'ilniiit; .if Marliii Meijtcns d. ä.

Margareta von Emersen.

OljcniAlning af Martin Meijlcns d. ä.

grefvc I 73 I, kommendör af nordstjärneorden och

riddare af serafimerorden 1748. Såsom politiker

tillhörde han mösspartiet, men hans lifliy;-aste in-

tressen lågo inom de intellektuella områdena.

Han samlade ett bibliotek på 4,000 band, som
Riksens ständer efter hans dTxl inköpte till kron-

prins(Mis bc^a^nande och hvilket denne liingre

fram skänkte till L^ppsala akademi. ]{xcellensen

Cronstedt var, heter det i Sv. Mcrcurius 1758,

»en lärd herre och förde med den stora

Arke-Biskop Er. Benzelius d. y. en lärd Bref-

växel detta sitt bibliotek och Svenska Histo-

rien an<^åendc-». Han hade ett kostbart ro-

merskt och svenskt myntkabinett, som förvärf-

vades af Antikvitetskollegium, samt en ^od nu

mismatisk boksamlini^, som inlöstes af Kunj^l.

biblioteket.

Af den i Västerås bosatte i)orträttmålaren J.

H. Scheffel (fi78i) finner man å Fullerö de

stora och ceremoniösa bilderna af g-rcfve J. Cron-

stedt och hans maka i oaladräkter samt bröst-

bilder af i^^refvens vän numismatikern, assessorn i

antikvitetskollegium N. Keder och af Kristofer

Polhem, hans sons lärare. Riksrådet gör i sitt

porträtt intrycket af en man med klart förstånd,

välvilligt sinnelag och fryntligt vlisende. luUlerö

stod under hans tid i blomstring och välmåga
och skildras sådant det tedde sig omkring 1750
i följande ord af Olof Graus i dennes »Beskrif-

ning öfver Wästmanland»: »Denna vackra sätes-

gård är mycket väl bebygd, har sköna anlägg-

ningar och härliga trädgårdar. På norra sidan

ligger en park (lustgård) med klippta pyramider,

häckar och alléer af lönn och syren, alm m. m.

I orangerierna finnas många utländska träd, så-

som fikon, mullbärsträd, vinrankor och hvarje-

handa prydnadsväxter. På södra sidan omgifves

gården af en vacker fruktträdgård, som är myc-

ket stor, hvaruti en stor mängd af utvalda frukt-

träd förekomma. Där är en särskild byggnad

uppförd för biblioteket, som består af en stor

boksamling, där de fleste svenska författare äro

representerade, och nästan allt, som på svenska

utkommit, fått en plats. På östra sidan om går-

den ligger köksträdgården och planteringar af

vilda stamträd. På västra sidan prydes gården

af alléer och vilda träd. Dessa trädgårdar om-

fatta tillsammans en yta af många tunnland jord

och kunna med sina härligheter i otrolig grad

tjusa en åskådare. Fullerö är en bland de här-

ligaste gårdarna i vår ort. Till säteriet hör äfven

en bördig åkerjord, bärande äng (mest hårdvall.
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Presidenten Grefve Jakob Cronstedt.

Oljemålning af J. Scheffel.

en liten del myr), ett godt fiskvatten i Mälaren

och tillräckligt bete.»

Om det arkadiska och tvångfria lif, som ut-

vecklades i denna intagande omgifning, kunna
vi tack vare skaldinnan Hedvig Charlotta Nor-

denflycht få en liflig föreställning. Hon tillbrin-

gade som familjens gäst sommaren 1745 och

flera följande somrar på Fullerö, och hon var,

som Ellen Fries säger, »för denna krets hvad
Dalin var för I^ovisa Ulrikas krets på Drott-

ningholm». Vid födelse- och namnsdagar samt
andra festliga tillfällen uppvaktade hon med rim-

made hyllningar eller arrangerade i den ännu
oförändradt kvarstående »ApoUosalen», en af lin-

dar inhägnad plats i parken, små litterära skämt
i dramatisk form. Dessa tillfällighetsalster äro

genomandade af en varm tillgifvenhet för värd-

folket och ge en god bild af personernas och
ställets karaktär. I »De nöjsamma dagar på
]^\illerön» har hon med nästan topografisk nog-
grannhet beskrifvit P\illerö härligheter och hur
man där tillbringade sin dag. Hon slutar med
att omnämna hvad hon fann bäst af allt, den
patriarkaliska »upplysta despotism» i miniatyr,

som där härskade.

Del sista och förnämsta under
som Godsets största jirydnad ger,

som gör dess flor, och äro grunder,

hvaraf det stadig välmakt ser.

Grcfvinnan Margareta Beata Cronstedt, född Grundel.

Oljemålning af J. Scheffel.

är folkets trygghet, hägn och ro:

Här tjäna några hundra själar:

De gå som barn och ej som trålar,

och allt står väl i deras bo.

I en annan dikt skildrar hon den otvungna

enkelheten i ställets seder:

Hvad smak af håfvet bär

är allt landsflyktigt här.

Man slipper all den dyra möda
att städa sig i grant och täkt:

Modets reglor hår ligga döda,

och renlighet är bästa dräkt:

Här är ock cj fiirnicnt

att visa hjärtat rent.

Den grafdikt, som fru Nordenflycht vid gref-

vens frånfälle 1751 tillegnade hans maka, vittnar

om hennes uppriktiga beundran för den afhdne.*

Till Fullerö krönika under Jakob Cronstedts

tid hör en tilldragelse, som längre fram blef af

stor fosterländsk betydelse. Där föddes den 25

(eller 29) september 1710 Augustin Ehrensvärd,

den store fästningsbyggaren, sjöförsvarsdanaren

och partiledaren, hvars minne i vår historia är

odödligt fäst vid Sveaborg och skärgårdsflottan.

Hans moder, Anna Margareta Mannerheim, var

nämligen en sy.sterdotter till Jakob Cronstedt och

hade vid denna tid tagit sin tillflykt till Fullerö,

då hennes man måst följa tjänstens bud och gå
i fält.

* John Kruse: Hedvig Charlotta Nordenflycht. Ett skaldinne-

porträtt från Sveriges rococotid. Lund 1895.



FULLERÖ

Clrefve Ka>i Jo/iaii

Cronstcdt tillträdde efter

faderns död Fullerö vid

42 års ålder. Han var

en män^sidij4^t utrustad

person, hvars hufvudsak-

liL,'"a beg^åfninjj;' lå<^ åt det

mekaniska och ekono-

miska hållet. Under led-

ning af Polhem hade

han vidare utbildat sig

i denna riktning, så att

han »afritade och he-

skref Polhems mekani-

ska påfund». I sin ung-

dom hade han gjort en

treårig resa, und(T hvil-

ken han hesiikt TNsk-

land, l'Vankrike och Ita-

lien, lian hade hilrun-

der rönt den hedern alt

kallas till ledamot af ve-

tenskapssocieteten i Pa-

ris och af ritare- och

målare-akademien i ]*1o-

rens. Han hade ett lif-

ligt sinne för konst och

medförde hem en stf)r-

ståtlig, ännu på Pullerö)

befintlig samling dukar

af italienska målare från

I öoo-talet, In ilka på hans tid skattades högre än

numera, liland dessa m. ilningar, hxilkas traditio-

nella mästare-

namn den mo-

derna kritiken

emellanåt må-

ste draga i

tvifvelsmål,

befinnersigcn

stor mörknad
komposition i

akademisk stil

af Petrus Te-

sta, förestiil-

lande Didos

dötl,h vilken är

återgifven i

samtidigt kop-

parstick af

(no. ( csar IV-

sta och diiri-

genom kunnat

id(Mitifieras.

lut dvrbart

Öfvirintendcntcn Grcjvi' Karl Johan Cronstcdt.\

Hysl i ^ips af Jac(|iiCM l'liili|)|)r Buiicharclon.

des han till president

1 761) till samma äml

(rii.cl>;U(lr!.

Mci killins (H'h I's_\

l'å vii^sjcn: Jiai'111

Arbeten i terraeoua af Sergel.

kc. I''auii, iliapcrad kvinnlig figur.

sdin liarn och Hlomslcroffcr.

af ApoHo och Antinous.

en nian med cn

hiigcr och till

bord med skifva af flo-

rentinsk stenmosaik, näst

det ofvannämnda orien-

taliska skåpet Fullerö

förnämsta möbelklenod,

är ett minne från hans
eller möjligen från hans

sons vistelse i Italien.

Efter hemkomsten eg^-

nade han sig ifrigt åt

byggnadskonstens stu-

dium under Hårleman,

hvilken han 1743 efter-

trädde som öfverinten-

dcnt. Hans arkitektur-

verk, bland hvilka må
nämnas återställandet af

Maria kyrka i Stockholm

efter branden i 7 59, Ami-
ralitetskyrkan i Karls-

krona, tyghuset vid Ar-

tillerigården i Stock-

holm, Drottningholms

teater och ( )lai k\ rka i

Norrköping, röja ej nå-

gon egentlig själfstän-

dighet utan följa den

Hårlemanska stilen i

spåren. Han höll sig

alltid på afstånd från

politiken. 1767 kalla-

i kammarrevisionen och

)ete i kammarkollegium.

1 lan grundla-

de ett n_\tt

bil)liotek, som
ännu finnes

kvar j)å Ful-

lerö och för-

varas i en af

flyglarna. Den
förnämsta

dyrbarheten i

detta är en

utomordent-

ligt väl h\-

behållen och

med talrika

miniatyrer

snnckad me-

deltida hand-

skrift på per-

gament af

psaltaren på
latin, enligt

fisk ))pa ryggen

vänster bvslcr
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signatur utförd af munken Robertus, Om grefve

Cronstedts beröring med sin tids konstnärer i

Sverige vittna de arbeten af Bouchardon ocli

IJArchevecque, som finnas å Fullerö — af den

förre byster af Fredrik I, Adolf Fredrik, Nikode-

mus Tessin d. y. och grefve K. J. Cronstedt själf

samt flera figurer tillhörande en tillämnad fon-

tänkomposition, af den senare en modell i liten

skala till Gustaf Vasas staty samt en byst af

Jonas Alströmer och en annan af en okänd

man, sannolikt Kristofer Polhem (allt i gips).

Presidenten Cronstedt,

som var gift med grefvin-

nan Eva Margareta Eaocr-o o

berg, lämnade vid sin död

1779 Fullerö i arf åt sin

äldste son hofintendenten

Erednk Adolf Ulrik (född

1 744). Äfven han hyste

starka konstnärliga intres-

sen, var en talangfull dilet-

tant i flera af de sköna

konsterna och har efter-

lämnat ganska goda ets-

ningar och portträtmedal-

jonger, och liksom fadern

gjorde han en flerårig resa

till Frankrike och Italien.

I Rom, där han idkade

konststudier, gjorde han ge-

nom Karl August Ehren-

svärd Sergels bekantskap,

och till de största konstnär-

liga dyrbarheterna å Ful-

lerö hör ett antal terracotta-

arbeten af Sergel: en liten modell till Faunen,

en grupp af Mercurius och Psyke, en naken
manlig figur bärande en stor fisk på ryggen,

en draperad kvinnlig figur, två små reliefer (Bac-

kus som barn och Blomsteroffer) samt två anti-

kiserade byster (Apollo och Antinous). En teck-

ning af Sergel visar konstnären på promenad i Villa

Pamphilis park i sällskap med Cronstedt och ett

par andra vänner. Efter sin återkomst till Sveriore

modellerade Sergel en porträttmedaljong af hans
hustru friherrinnan Juliana Dinvall (f 1789).
Grefve Cronstedt blef 1781 landshöfding i Gefle
och instiftade där efter sin hustrus död till hen-
nes minne ordenssällskapet »Idka dygden», som
ännu fortlefver. Från sin fader, landtmarskalken
friherre]. D. Duwall, ärfde hon Gustaf III:s por-

trätt i bröstbild af Roslin, hvaraf målningen i

Nationalmuseum är en replik. Denna dyrbara
målning tillhör efter henne Fullerö konstskatter.

Hedvig Margareta Cronstedt, född Fleetwood.

Oljemålning af Lorens Pasch d. y.

Grefve Cronstedt tog afsked från sitt ämbete

181 2 och afled i Stockholm 1829. Hans båda

söner hade gått bort före honom, och fideikom-

misset öfvergick till hans brorson fänriken Kaji
Adolf Cronstedl. Af dennes moder, friherrinnan

Hedvig Alargareta Fleetwood, finnes ett älskvärdt

porträtt i oljemålning af Lorens Pasch d. y.

Den nye fideikommissarien var ej i stånd att

råda bot på den vanvård, i hvilken herresätet hade

råkat under den långa tid det hade stått obebodt,

och då hans broder underlöjtnanten Williebn

Aiigust Cronstedt 1842 ärf-

de Fullerö var hufvudbygg-

naden så bofällig, att famil-

jen under en följd af år må-

ste bo i en af flyglarna, till

dess att omständigheterna

medgåfvo hufvudbyggna-

dens nödtorftiga iståndsät-

tande. Efter hans död

(1874) behöll hans änka,

född RotJilieb, vården af

fideikommisset, och vid

hennes frånfälle 1885 träd-

de nuvarande innehafvaren,

kaptenen och kammarher-
ren grefve Fredrik WilJielm

Cronstedt (född 1855) i be-

sittning af detsamma. Se-

dan denna tid har pågått

ett energiskt och planmäs-

^sigt arbete på att sätta

egendomen i fullgodt skick

med hänsyn ej blott till

dess prestationsförmåga för

tillfället utan äfven till framtida utveckling. Så-

lunda hafva stora områden blifvit planterade

med skog, och nyodlingen af den i allmänhet bör-

diga marken fortgår år ifrån år. En tidsenhg

ladugårdsbyggnad är uppförd, och kreatursstam-

men i densamma väljes med stor omsorg. Äldre

och bofälliga byggnader å godset ersättas allt-

jämt med nya, och dess underhafvande äro före-

mål för samma välvilliga omtänksamhet som
under sötebrödsdagarna på gamla riksrådets tid.

Godset omfattar sedan fideikommissets instiftande

2oVs mantal och är taxeradt till ett belopp af

339,000 kr. Grefve Cronstedt åtnjuter anseende

som en af länets driftigaste landtbrukare. Han
är en intresserad kommunalman, och han och

hans maka i andra giftet, grefvinnan Anne-Mar-
gretJie Hauiilton, vårda med pietet Fullerö och
alla de dyrbara konstminnen som den gamla
herrgårdsbyggnaden i n n esluter.
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TILLBEROA SOCKEN, SIENDE HÄRAD, VÄSTMANLANDS LÄN

Af AUOUST HAHf^

Klingar ej namnet Hedensberg nordiskt och

ödsligt? h,tt ensligt berg på heden. Men
heden är dock här numer inga sterila slätt-

marker, utan vida bördiga åkerfält. Här ha

Mälarens vågor en gång brusat fram, och af

den kvarlämnade lerbottnen ha danats de enfor-

miga ui)[)ländska och västman-

ländska slättbyggder, där I ledens-

bergs gods är beläget. Enfor-

migheten brytes dock af skogs-

lundar än här och än där, och

Hedensbergs gård med sin på
branten af cn långsluttandc klippa

liggande karaktiirsbyggnad finna

vi vackert och lummigt inbäddadt

i en vårdad i)ark. Så var det

likväl ej för några få tiotal år

sedan. Då låg gården kal och

trist och stirrade från sin klipp-

brant ut i ödsligheten.

Förtjänsten att så ha omskapat

platsen tillkommer nuvarande

fideikommissarien grefve (lUStaf

Malcolm I lamilton. I^kar, bokar,

lärkträd m. m. har han i många
år planterat och vårdat, och att

mödan bringat ett glänsande resultat, skcnijcr

man nu i)å långt håll. Häri har grefve Hamil-

ton varit en föresyn för många.

Corps de logis på Hedensberg är ej af större

omfång, utan en på 1750-talet — med använ-

dandet af något äldre hus — uppförd envånings-

Grefve Gustaf Malcolm Hamilton

byggnad af sten med ett bredt frontonparti i

midten. Den af osprängd granit uppförda grund-

muren synes tyda på att en äldre anläggning

funnits. Det representerar en enklare typ af äldre

uppsvenska herrgårdsbyggnader. En modernare
byggnad i två våningar »Nedre byggnaden >\ som

bebos af godsets disponent grefve

Alexander Hamilton, har byggts

i närheten.

Hedensberg har vunnit rykte

fr)r de samlingar af fornsaker

och konstföremål, som där af den

äldre grefve Hamilton med aldrig

s])aradt nit under decennier ha

sammanbragts. Främlingar från

när och fjärran, forskare och

konstälskare, komma också år-

ligen till det gästfria grefliga

hemmet, hvars åldrige värd sät-

ter en ära i att för den verkligt

intresserade visa och förklara sina

skatter.

Att här skildra allt hör till det

omöjliga. Men hvad vid ett par

besök förefallit mig särskildt an-

märkningsvärdt, framför allt inom

den i samlingen så rikt representerade äldre må-

larkonsten, skall jag, visserligen helt kortfattadt,

söka ge läsaren en föreställning om. Mer än

antydningar kan det knappast bH. En längre

tids studium och större utrymme än hvad för

dessa rader tillmätts, skulle erfordras. För värde-
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fulla upplysningar af den kunskapsrike ägaren

själf står jag i den största förbindelse.

Den i husets midt liggande matsalen, som med
tre fönster vetter åt norr, gör ett tungt gammal-
dags intryck med sina stålrustningar vid dörren,

dyrbara möbler från gamla tider och de histo-

riska porträtten på väggarne.

Några gamla förvaringsmöbler väcka ett onek-

ligt intresse, så det stora hamburgerskåpet med
sina utomordentligt rika barockskulpturer, vidare

ett enklare ekskåp från i6oo-talets förra hälft

med hermfigurer och konsoler med kerubhufvu-

den samt ett annat af ännu större värde från

början af i6oo-talet eller kanske ännu tidigare.

Detta består af tre afdelningar, den öfversta med
halfkolonner samt inläggningar af ben och svart

trä, den mellersta med en nisch, den understa med
dörrar med utstående kraftiga fyllningar. Typen
visar hän på Nederländerna. Skåpet är köpt på
en auktion på Tidö, men skall ha funnits på
Tyresö på 1640-talet. Slutligen må ej förglöm-

mas den präktiga kistan med sina vridna kolonner

och rika träinläggningar af så väl blom motiv som
figurer. Af smärre föremål finnes här en verklig

raritet, Gustaf Banérs kåsa, märkt med G. B. och

C. S., Baner- och Sture-vapnen samt årtalet 1572.

Kåsan stammar från Djursholms slott.

Hujvudbyggnadcn Jrån sydost.
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Från salen g^å vi sedan in i det vackra stäni-

nini^sfulla biblioteket med hyllorna f}'llda ej minst
af fransk i 700-talslitteratur, hufvudsakligen från

von Liewenska och Piperska boksamlingarna,
samt portföljer med gamla kopparstick m. m.,

därifrån in i hörngästrummet, möbleradt med
en dyrbar gu-

staviansk mö-
bel, inbegripet

en säng- med
sänghimmel,

nu i blått och

silfver, men
förr med an-

nan bekläd-

nad. Möbeln
stammar från

den likeblad-

ska familjen.

\'i fästa oss iif-

ven vid den

gustavianska

byrån samt

några portriitt,

däribland det

ståtliga konterfejet af en hertiginna af Cleveland,

måladt af (h)l!Jhcd Kiiellcr, en af van D\'cks

efterföljare i Kngland. Så uppges det, och jag

ser inget orimligt i antagandet af detta mä.star-

namn.

Där nilst intill ligger museirummet. IIr)ga

glasmontrer upi)taga här en rikhaltig fornsaks-

samling. Man bcu' vara ark('f)log af facket f()r

a. cksk;\]i fiån 1600-lalets Rui;

att kunna värdera alla dess stenyxor, stenspet-
sar, bronsspännen o. s. v. Dock en sak träffar

man här, ett litet bronshufvud af romerskt ur-

sprung, som ej alls kräfver någon specialist-

bildning för att kunna beundras. Det är ett

synnerligen liffullt realistiskt hållet ynglingahuf-

vud, funnet —
egendomligt

nog- — vid en

gräfning å

Stora torget i

Uppsala. Hu-
ru har det för-

irrat sig dit?

Ja, red ut den

gåtan, den

som kan. Man
har kombine-

rat lärdoms-

ljus och elds-

vådor för att

få en förkla-

ring. Jag af-

står för min

del. Att det

lilla hufvudet just skall framställa Dnisus Ger-

iiianicus, är väl icke så nödvändigt. I grefvens

skrifrum stöta vi ånyo på gamla intressanta

möbler, taflor, men äfven andra skatter af högsta

värde. I det svarta skåpet på höga svarfvade

fötter (1500-talets slut?) förvaras bl. a. en del

dyrbart glas, men särskildt en keramisk pjes, en

ko})p med tillhörande fat, soni utgör ett af de

Matsalen.

hälft och kista nifd ildiincr och träinläsjsfnintiai

Mat&alcn-

T. v. hililiotckct, iiiiilt på väggen barockskap, haiiilmrgeiarbctc, t. h. dätoin <\vx\ till ski ilnimmcl odi nederländskt skåp från onikr. 1600.

I I
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finaste numren i samlingarna på Hedensberg.

Koppen af blått sévresporslin med emaljpärlor

samt med Ludvig XVI:s målade porträtt, infattad

mot en botten i s. k. bleu turcpois inom guld-

ram, har hört till ett par, som det franska

konungaparet skänkte det svenska. Den andra

koppen med Marie Antoinette's porträtt äges af

Nationalmuseum. Porträtten måla-

des af Le Gay.

Bland skåpets öfriga innehåll må
nämnas arbeten af Magnus Sten-

bock i elfenben och ebenholz, ett

litet skrin med glas och broderier,

kalladt »drottning Margaretas silf-

verskrin», men om det verkligen haft

någon förbindelse med drottning

Margareta Leijonhufvud, är väl icke

så tvärsäkert. En oneklig raritet är

Karl XILs excercisreglemente, som
konungen hade med sig i Turkiet

och skänkte fältmarskalken friherre

Wrangel.

Värdefulla gamla konterfej pryda

rummets väggar, så t. ex. Lvarcl van

Manden porträtt af Kristian IV, en

från Rosenborg, Gripsholm och annorstädes känd

typ med den karaktäristiska hårflätan vid tinnin-

gen, ett porträtt af Gustaf II Adolf af okänd
målare, vidare — en replik förmodligen — af

Sebastian Boitrdons berömda porträtt af drottning

Kristina, betecknadt »B. D. L. G. 1680», som
säkert betyder, att bilden 1680 ägdes af gref-

Antikt bronshufvud

Skrifrummet.
Porträtt af Christian IV, drottning Christina och Gustaf II Adolf.

skit med samlingar.

vinnan Brita De la Gardie, slutligen Ehrenstrahh

bild af Hedvig Eleonora och David von Kraffts

af hertig Fredrik af Holstein-Gottorp i helfigur

och den bekanta karolinska uniformen. I den

bredvid skrifrummet liggande sängkammaren
lägga vi märke till den stora rikt skulpterade

sängen från 1600-talets slut, ett skåp från samma
århundrades början, en solid gam-
mal kista med bågar, fjällbetäckta

pilastrar samt årtalet 161 3. Säker-

ligen är den af svenskt ursprung.

Af taflorna är en stor bild, fram-

ställande en fårslakt, målad af någon
medlem af den venetianska konst-

närsfamiljen Bassano otvifvelaktigt

af det största värdet.

Men vilja vi uppsöka samlingens

mest berömda målningar, få vi be-

gifva oss till rummen på andra

sidan salen.

Första förmaket kallas här det

första rummet. Möbler och taflor

trängas om utrymmet. En rokoko-

möbel från 1850-talet, »gjord i

Skåne på landet», väcker vår nyfi-

kenhet på grund af den skicklighet, med hvilken

historiska möbelformer redan på den tiden —
och till på köpet på landet — kunde handhaf-

vas. Ett förgyldt barockbord med marmor-

skifva skall ha tillhört fältmarskalken Rutger

Ascheberg. I empire är åter ett spegelbord

med skifva af marmor och i lejonfötter utlöpande

konsolstöd. Ett par »antika»

gueridoner i barock tilldraga

sig äfven vår uppmärksamhet.

Väggarna äro alldeles öfver-

täckta med bilder. Ofver det

Aschebergska barockbordet

hänger ett porträtt af Lovisa

Ulrika som Aurora, måladt på
I 740-talet af Latinville samt

infattadt i en pompös förgyld

ram med kunglig krona och

svenska vapnet tre kronor.

En replik af detta porträtt

finnes på Gripsholm. Af gif-

vet konsthistoriskt värde är

den stora taflan »Hagar och

Ismael» af Mårten de Vos,

en af de mer bekanta för-

Rubenska mästarne i slutet af

I 500-talet. Det är liksom man
anar, att ur denna säkra figur-

teckning och dessa koloristi-

ska ansatser en gång skulle
Skå]5 frän 1500-talets
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växa fram en konst som Rubens'. Bilden, som
är målad på trä, har tillhört kejsar Rudolfs gal-

leri i Prag-, därefter drottning»- Kristina, som vid

sin afresa kvarliimnade den jämte många, många
andra, framför allt nederländare och tyskar. A
lorpa slott i

\'ästergötland

har den som
skri fver dessa

rader, funnit yt-

terligare två

Mårten de Vos,

som måste ha

ingått i den från

Prag röfvade

kejserliga sam-

lingen.

Den holländ-

ska målarskolan

på 1 6oo-talet är,

som man också

kan viinta, rikast

representerad på 1 ledensberg. T förmaket upp-

täcka vi ett par bilder med skjutna fåglar af den

sällsynte Jan J^oiick, två arbeten af den sirlige

senholländaren Pieter van der WerfJ, en bror

till den mera berömde Adrian, »den siste store

holländaren». Pä det ena stycket ser man en

kvinna rensande fisk i ett kök, på det andra

en dam med en notl)ok i knäet, medan en kaval-

jer står bredvid med ett glas

vin i handen — typiska motiv

från det holländska finmåleri-

ets dagar. Blott den förra

bilden är signerad. Villcni

/ledas briljanta stilleben —
vinglas, en krabba, citron, n()t-

ter etc. — hör odisputabelt till

samlingens perlor.

En svensk målare har slut-

ligen här blifvit utomordent-

ligt fylligt representerad, näm-

ligen Per Ililleströ»!. lian är

nu visserligen i allmänhet en

mycket ojiimn konstnär, men
närmar sig dock i flere af sina

delikata situationsbilder t. o. m.

en Chardin. lin »Köksintc-

riör», en »Brefskrifverska», en

»Dalkarl, som säljer kvastar»,

en »Flicka i nattdräkt o. a.

vittna här fördelaktig t om hans

ofta sä älskvärda konst.

I hörnrummet möta oss äf-

venledes både mycket dyrbara

Fat och kopp af blått sévresporslin med Louis XVI:s porträtt

möbler och värdefulla taflor. Det är den gustavi-

anska stilen, som här karaktäriserar möbelföre-

målen. Ett stilfullt bord med marmorskifva har
tillhört drottning Hedvig Elisabeth Charlotta.

Ett annat liknande bär den skattade signaturen

->Gottlieb Ivers-

son 1 78 1» •

—

en af tidens be-

römda »ebeni-

ster» eller scha-

tullmakare.

Taflorna äro

nästan uteslu-

tande porträtt,

mest släktpor-

trätt. Erämst

bör sättas Pre-

das i en varm
grågrön ton

hållna bild af

drottning Hed-
vig Elisabeth

Charlotta, signerad »C. F. von Breda 1784».

Jiljes .ser man här ett konterfej af Ehieuslralil,

återgifvande fältmarskalken Ascheberg, Lorenz

Pase/i d. \:s tolkning af friherre Carl Adam
Wrangel med maka, född Wz.va^X.ow, Jakob Björcks

bilder af friherre Carl De Geer och hans ge-

mål, född Höpken. Porträtten af grefven själf

och hans aflidna maka, född Barnekow, likaså

Sängkammaren.

Rikt skulpterad säng från i6oo-lalet och kista fran 1613.
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af hans far och mor, grefve

Hu^o Ilamilton och hans ma-

ka, född Piper, ha målats af

dansken Sc//w//.

Här finnes sluthgen ett por-

trätt af grefve Gustaf Filip

Creutz, som i dessa flyktiga

anteckningar kanske ej får

glömmas. Det är måladt af

Ter Krafft d. äldre, som i ett

för denne målare alldeles ovan-

ligt gediget porträtt (från 1785)

i Uppsala universitets sam-

lingar förevigat den berömde

skalden. Denna bild, som ty-

värr är något skadad, är dock

•åtskilligt tidigare. På baksidan

läsa vi nämligen: »Grefve Gu-

staf Philip Creutz, måladt i

Paris af Roslin och kopieradt

1777 af Krafft».

I tafvelkabinettet bredvid

förmaket kan man ånyo för-

djupa sig i samlingens många
nummer af gamla holländare och deras gelikar,

medan i rummet intill, som för närvarande är

grefvens sängkammare,

lifliga I 700-talsporträtt,

däribland några vackra

pasteller af GustafLund-
berg, smycka väggarna.

Här står ock ett mag-
nifikt skulpteradt bord

med marmorskifva, som
säges tillhört drottning-

Marie Antoinette.

Här blott några yt-

terligare antydningar

om hvad som finnes af

kända utländska mästa-

re. Genom Olof Gran-

bergs forskningar äro

de mer betydande ver-

ken redan förut konsta-

terade och kända. Frans

Hals lärjunge Jan Mi-
ense Molcnaer har en

mästerligt målad (signe-

rad) dryckesscen, åter-

gifvande en yngling,

som skrattande för tenn-

stopet till munnen, me-
dan en flicka, en annan
yngling, en gubbe ut-

göra den muntra sce-

Första förmaket. Svensk rokokomöbel frän 1850-talet.

Den stora taflan öfver soffan är »Hagar och Ismael» af M. de Vos.

»Aschebergs bord» i Första förmaket.

Fiirgylldt barockbord med marmorskifva. Gueridoner i barock.

Öfver bordet porträtt af Lovisa Ulrika af Latinville.

nens bifigurer. I en helt annan sfer för oss flam-

ländaren Hieronynitis Jansseyis med sin balsalong,

,^,|hvari ett fyrtiotal ele-

ganta herrar och damer
röra sig. Janssons till-

hörde dessa målare af

s. k. sällskapsstycken i

Belgien på 1 600-talet,

som hälst valde figur-

rika motiv ur den högre

societetens lif och lef-

verne. Ett par holländ-

ska prof på den »högre

genren» ha vi i Jan
van Staverens »Officer»

och Philip van Dycks
» Ostron frukosten » .Den
förre var den berömde
Gerard Dous lärjunge.

Socialt kom han att

skilja sig betydligt från

sina kolleger. Han blef

nämligen borgmästare

i sin fädernestad. Den
senare tillhörde efter-

truppen af den stora

tidens holländare. Han
dog först 1753. En
mycket sällsynt mästare

ärJan ]\Iarscn de Jonge,

en batalj målare, som
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Hörnrummet-

hämtade sina motiv fraii trettioåriga krigets senare

sk(xlen. Här är han företrädd af en hten tafhi

med r)'ttcrifäktning vid en skogschinge.

vSamthga dessa nu nämnda taflor bära sig-

naturer.

Vända vi oss så till landskai)smålningarna,

skulle man kunna säga, att det nederländska

landskapsmåleriets historia alltifrån i 500-talet till

höjdpunkten omkring 1600-talets midt här rei)re-

scntcrats af för olika riktningar mycket illustra-

tiva miistare. Josl de Momper II har t. ex. ett

af sina fantastiska hlåaktiga alplantlskap, Jan
Jinicolicl ett litet stycke med J'aris' dom i ett

landskap af det för Brueghels miniatyristiska
|

riktning typiska slaget. JJ'o///rr KiiijJ, van Go-

yens skicklige imitatör, för oss åter genom sina

två flodlandskap in i den holländska landskaps-

skolans fcH-sta stora skede, då luften och ljuset

bli f()remål för mästarnes studier. Afven den

samtida italieniserade holländska landskapskon-

sten har i samlingen sina representanter, såsom

Henrik Jl/oii/iiiers' italienska ruinlandskap med

en herde och hans kor som staffage, jämte några

andra taflor i JV/co/aas Bercliain maner. Slut-

ligen sakna vi naturligtvis icke Philip llo/rarr-^

mans konst, som ej står så alldeles fjärran från

denna bildart.

Men de gamla taflorna ha kanske redan allt

för mycket uppehållit oss. Jag vill blott tillägga,

att af äldre svenska målare möta oss vidare t. ex.

Fakleran tz (ett stort poetiskt landskap med en

slingrande flod, väldiga trädgrupper etc; tydlig

signatur), Pekr Hörbei-g i två naiva Rubens-
imitationer, »Konungarnas tillbedjan» och »Bar-

namordet», och äfven i den s. k. Nedre bygg-
naden påträffa vi intressanta porträttbilder, t. ex.

öfverste Carl Liewens porträtt af Gns/a/ Lund-
berg, porträttet af en grefve Piper af Breda (sig-

neradt: »C. F. von Breda 1804») o. s. v.

Många af dyrbarheterna på Hedensberg ha

visserligen tillfallit grefve Hamilton genom arf

— en stor del af taflorna komma t. ex. från

de Ekebladska och Piperska familjerna — men
huru ofantligt mycket har här ej under årtion-

den sammanbragts af den originelle för konst-,

kultur- och personhistoria så intresserade ägaren,

som trots sina 84 år följer allt med vaket in-

tresse. Hans samlarbegåfning är utan tvifvel ett

Bord i hörnrummet.
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af hans mest karaktäristiska drag. Ledt af både

metod och insikt blef för honom detta märkUga

samlarnit en verkHg Ufslinje och har också gjort

grefve Gustaf Hamiltons och Hedensbergs namn
kända i vida kretsar i hela värt land. —

Hedensberg omtalas redan i handlingar från

1300-talet och säges tillhört riksdrotset Mats

Keitibmindson. Enligt en handling, daterad den

4 juni 1377, skall det vid denna tid tillhört en

Fhivid Finvidsson, som bortbytte det till Olof

Djekn i Löfstad i Tillberga.

Hundra år därefter ägdes det af riksrådet

Nils Gyllciistienia till Fogelvik, som gaf Hedens-

berg i morgongåfva till sin hustru fru Sigrid

Eskilsdofter Baner. Hon ärfdes bl. a. af Sten

Stures d. y:s maka fru Kristina Gyllenstierna,

som blef ägarinna af godset, och från henne

gick det genom hennes son grefve Svante Sture

till dennes dotter Anna Stjire, gift med riks-

rådet Hogenschild Bielke, det sista betydande

offret för hertig Karls blodiga hämnd på Svea

Sekretär i ett gästrum i öfre våningen.

Porträtt af fru Roslin.

Oljemålning af A. Roslin(?).

Rikets Råd under Sigismunds korta konungasaga

i Sverige. Hogenschild Bielke halshöggs, som
bekant, i Stockholm 1605 och hans ägendom
indrogs.

Hedensberg förlänades därpå 1607 till hertig

Johan af Östergötland (f 161 8), men går snart

genom byte till friherre Claes Bielke ("j" 1623).

Därefter finna vi det deladt på många händer

tills inpå 1660-talet, då större delen äges af

grefve Ture Oxenstierna. Från dennes och fri-

herre Gustaf Stenboeks arfvingar går gården på
1720-talet till lagmannen friherre Erik Ceder-

hjebn, som vid i 700-talets midt försäljer den till

landshöfdingen i Västerås Per Drnfva (| 1761).

Från honom stammar den nuvarande karaktärs-

byggnaden. Ar 1 769 läto Drufvas arfvingar

sälja godset till grefve Carl Fredrik Piper på
Engsö, hvarefter detsamma genom nytt köp
öfvergick till friherre Carl De Geer till Leifsta

(f 1778). Denne gjorde ägendomen till fidei-

kommiss för sin dotter Charlotte De Geer, gift

med generalmajor Riidolf Du Rietz. Härmed
blef Hedensberg fideikommiss i släkten Du Rietz.

Det varade dock ej länge, som vi skola se.

Generalmajoren steg både till landshöfding och

generallöjtnant samt baroniserades 1778 under

namnet ,Du Rietz till Hedensberg. Han afled på
denna gård 1792. På svärdssidan utdog ätten

med sonen Carl Magnus 1799. Dennes syster
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/ac//H(ilc Eleonora hlef j^-ift med öfverstekarnmar-

junkaren Gustaf Piper och dog' 1816 på Marie-

dal i Västergötland. Fyra år därefter gick äfven

hennes mor ur tiden. Hedensberg tillföll där-

efter dennas dotterdotter grefvinnan [acqiiette

Porträtt af HcJri<4 liiisabctli Cluirlotla.

Siyncradl: C. V. von Hredu 1 784.

Pife)-, gift med öfvcrstelöjtnantcn grefve IIuo^o

Ilaniiltoii (| 1876). lifter att redan dessförin-

nan disponerat ägendomcii l)lef sonen grefve

Gitslaf Malcolni Ilaiiiilloit efter faderns död fidei-

kommissets innchafvarc. Sedan 1853 var han

gift med friherrinnan Sofie Barnekow, som 1900
afled på Hedensberg. Af barnen är den äldste

sonen grefve Alexander Hamilton disponent på
Hedensberg samt ledamot af riksdagens första

kammare.

Porträtt af Gustaf IV Adolf
Miniatyr.

I Icdensl)ergs gods är beläget i Tillberga soc-

ken, där hufvudgården ligger, samt dessutom i

Hubbo, Tortuna, Björksta, Sevalla, Tärna sock-

nar. Sammanlagda taxeringsvärdet är enligt för

1909 lämnad uppgift 479,000 kr.
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TIDö
RYTTERNS SOCKEN, SNÄFRINGE HÄRAD, VÄSTMANLANDS LÄN

Af AUGUST HAHR

Af det äldre i6oo-talets slottsarkitektur fin-

nas i vårt land ej många bevarade prof.

Byggnadslusten var äfven den tiden nog
så liflig. Kungahuset hade dock som uppdrags-

gifvare trädt tillbaka för rikets stormän, hvilkas

skattkamrar så

småningom fyllas

af bytet från Tysk-

lands brandskatta-

de städer, och hvil-

kas förläningar ge-

nom drottning Kri-

stinas frikostighet

i enorm grad till-

växte. Under Gu-
staf Adolfs och

förmyndarregerin-

gens tid var det

framför allt de

höga riksämbets-

männen, som i-

gångsatte större

byggnads företag,

dels i Stockholm,

dels på landet.

Aro dessa nu ej försvunna eller ligga i ruiner,

som Mörby i Uppland t. ex., ha de likväl i

regel af senare tider så grundligt omgestaltats,

att den ursprungliga karaktären gått förlorad,

och möjligen blott någon dekorativ detalj kan
erinra om det skedes smak, hvarunder de upp-

Fru Ann-Hild von Schinkel,

född Lewin.

stått. Långt bättre bevarade äro de slott eller

stadspalats, som stamma från det senare 1600-

talet, från Tessinernas och De la Vallées dagar.

Det är därför som Tidö, Axel Oxenstiernas

stolta landsslott vid nordvästra Mälarstranden

har ett särskildt

stort värde för

kännedomen om
den monumentala
byggnadskonsten

under Gustaf II

Adolfs tid, liksom

under drottning

Kristinas första re-

geringsår.

Tidö var ett

gammalt frälse-

gods, som 16 1 o

tillfallit rikskanslä-

ren genom hans

gifte med Anna
Åkesdotter Bååt,

och här var det

han snart nog be-

slöt sig för att

låta uppföra en större slottsbyggnad, tillräck-

ligt stor och representativ för att kunna mot-

taga den hofliknande omgifning, med hvilken

de svenska stormännen nu började uppträda.

Äfven vid Fiholm i Södermanland, vid södra

Mälarstranden, begynner han uppföra ett dock

Godsägaren

Carl von Schinkel.
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aldrig fuUbordadt herresäte, hvarjämte han utvid-

gar och ombygger Jäders närbelägna kyrka, där

han reder sin och sin familjs grafplats. Den
plats, där Tidö slott byggdes, utgjorde en ö,

som genom ett smalt, numer försvunnet sund
var skildt från fastlandet, till hvilket en bro ledde

öfver. Om anledningen till namnet berättas det,

att ön sedan gammalt var känd för sin tidiga

var. Läget hade redan i äldre tider synts lämp-

ligt för uppförandet af ett fast hus. iVnnu fin-

nes också verkligen kvar det gamla Tidöhus, ett

mäktigt stenhus i två våningar förutom källar-

våning, med kvadratisk plan, pyramidformigt tak

och väldiga murar. I ett brcf från 1640 kallar

rikskanslären detsamma »den Oldenburgska bygg-
naden», och namnet Oldeuburg har det behållit

in i våra dagar.

Dess portal ligger i ett muradt, i en trapp-

gafvel slutande framsprång. Källarvåningen har

stora tunnhvälfda rum. Ursprungliga skottglug-

gar ha där ännu bevarats. Första våningen är

nu mer inredd till stall, den andra till sädes-

magasin. P)yggnaden hade u[)i)förts tätt invid

stranden i nordost, och vallgrafvar skyddade det

till yttermera visso. Detta var det enkla fasta,

ursprungligen kanske ännu en eller ett par vå-

ningar högre hus, som säkerligen riddaren och
riksrådet Magnus Gren d. y. uppförde vid 1 500-
talets början. Ruiner af en ännu äldre bygg-
nad finnas dock i nordostlig riktning frän det

nuvarande slottet i en hage, som förr kallats

»Klostergärdet».

Under något af de första åren af 1620-talet

tog arbetet med den stora nya slottsbyggnaden

sin början. Det skred som äldre tiders bygg-
nadsarbeten i allmänhet oerhördt långsamt fram.

And ringar i planen har tidt och ofta gjorts.

Rikskanslärens många andra omsorger, hans

vistelse i Tyskland m. m., Hksom äfven väx-

lingen i själfva byggnadsledningen, bidrogo till

den långa tidsutdräkten. I juli 1641 stod emel-

lertid hufvudbyggnaden i det närmaste färdig.

Man var i fullt arbete med flyglarna samt

med den förras inredning. Stenhuggaren Hein-

rich Bliniw hade 1640 fullbordat de två ståt-

liga portalerna, som vi räkna bland slottets 'främ-

sta smycken, gårdsportalen ofvan den höga dubbla

fritrappan samt den yttre mäktiga borggårds-

Tidö slott från sydost.

19



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

portalen med dess vapensköldar och vakande

stenlejon. Af de två stora frontongaflarna å

hufvudflygeln var den ena färdig, den andra

under arbete. Man får väl antaga, att slottet

omkring 1645 slutligen

fullbordades.

Vi känna ej namnet

på slottets första bygg-

mästare, men stilistiska

skäl tala för, att det är

en holländsk arkitekt

som lämnat de första

ritningarna. Hvar dessa

stildrag ligga, skall se-

nare nämnas. Från år

1640 öfvervakas bygg-

nadsarbetet af den då

nyligen till Sverige an-

lände Nikodemus Tessin

d. ä., som samtidigt äf-

ven vid Fiholm och Jä-

ders kyrka var syssel-

satt. Den unge Tessin

ansluter sig vid dessa

byggnader till den allmänt upptagna holländska

riktningen. Sin betydelsefulla studieresa till Ita-

lien och Frankrike hade han ännu icke gjort.

Någon mera ingripande roll kunde han vid Tidö

näppeligen spela, då slottet nu nalkades sin full-

bordan. Man vet, att han lämnat några smärre
ritningar. Han har möj-

ligen låtit ändra fron-

tongaflarne. Planen att

upptill afsluta de borg-

gärden helt omslutande

ännu envånigaflyglarne

som altaner med balu-

strader, medan i de yttre

hörnen paviljonger, »al-

tantorn», skulle upp-

stiga, var redan före

hans ankomst fattad.

Den meddelas i det

memorial, som rikskan-

slären lämnade sin son

Johan vid dennes hem-
resa från Tyskland 163 5— 36, samt blef sanno-

likt äfven genomförd.
Snart nog slopades dock
denna anordning som
ju föga öfverensstämde

med nordiska förhållan-

den. Vid vissa senare

barockpalats, Tessins

Oldenburgy.

Drottningholm t. ex., återkommer den emellertid.

I Dahlbergs »Suecia» resa sig Tidöslottets flyg-

lar två våningar höga med branta tak med tak-

kupor. Hufvudbyggnaden har där äfven ett

oerhördt högt och brant

tak med fall åt fyra si-

dor (valmtak). De stora

rikt sirade frontongaf-

larne omgåfvos då af

två fönsterkupor med
prydlig huggen omram-
ning. Höga smärta

skorstenar bidrogo för-

öfrigt till slottets nordi-

ska karaktär. Men bort-

sedt från denna tak-

anordning, som i bör-

jan af I 700-talet vek för

ett s. k. säteritak, d. v. s

ett tak med två fall och

vertikal mellandel, och

bortsedt från de för-

svunna omramade fön-

sterkuporna m. m. öfver-

hela »Suecia »-bilderna

Yttre portalen.
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ensstämma dock i det

med våra dagars Tidö.

Många gånger hotadt af förfall, har detta slott

af sin nuvarande innehafvare, godsägaren C. D.

von Schinkel, i början af 1890-talet grundligt

restaurerats, med tillvaratagande af alla dess

gamla intressanta detal-

jer. Ett studium af det-

samma är därför i hög
grad lärorikt.

Till planen bildar det

till omfånget ansenliga

slottet en mycket bred

rektangel. Af de fyra

byggnader, som om-
sluta den rymliga kva-

dratiska borggården, bil-

dar den norra hufvud-

partiet, 140 fot lång,

höjande sig i två vånin-

gar, förutom bottenvå-

ningen. Upp till den

stora portalen till första

våningen leder en mo-

numental dubbel fritrap-

pa. Ofver trappbalu-

straderna höja sig fyra

höga obelisker. A den

praktfulla sandstenspor-

talen bäres portbågen af

pelare, hvilkas gesims-
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kapital gripa omkring- de flankerande doriska half-

kolonnerna. Dessa uppbära ett regelrätt doriskt

bjälklag. Krönet utgöres af en klufven segment-

gafvcl, i hvars inidt det Oxensticrnska-Bååt-

ska alliansvapnet insatts. Portalen omges af två

halfverade fönster, som ge ljus åt vestii)ulcn.

Fönsterantalet är niimligen jämnt. \'id ett udda

antal hade antingen vestibulen måst göras myc-

ket bred eller också fönstergrupperingen tätare.

Omfattningen kring fönstren är af huggen sten,

enkla lister af omväxlande smalare och bredare

plattor. 1 ()fre våningen har ett flertal af de

där mycket h()ga fönster()p[)ningarna små bly-

rutor. Byggnadens midt luarkeras

af det höga krönande gafvelpartiet

med två fönster, omgifna af joniska kolonner,

bärande ett entablement och därofvan en kraftig

segmentgafvel, i hvars midt vi finna musslor

och bladverk oiukring (mi

sidor om se<''mentbå$ien stå

infattade

slutligen

urtafla. A ömse
urnor, till gafvel-

röstets sidor sluta sig volutornament af ganska

spänstig karaktär och nedtill begränsas det af

en list med konsoler under kolonnerna. Just på

grund af de ganska rena former, som karaktäri-

sera såväl denna gafvel som dess motpart å

norra sidan, vore man böjd att tro, att Tessin

inspirerat eller korrigerat ritningarna till de-

sam ma.
De betydligt lägre och smalare flyglarna höja

sig, inl)eräknadt bottenvåningen, i två våningar.

Smalast är den södra sammanbindande flygeln.

Invändigt förmedla långa korridorer förbindel-

sen. De ursprungliga altanpaviljongerna, »altan-

kamrarna-^ framträda tydligt å planen. De äro

nu mer uppdelade i smärre rum. Genom södra

flygeln leder den stora hvälfda ingången till

borggården. Det finnes verkligen ännu en för-

bindelseled utåt, nämligen till den i senare tid

uppförda terrassen å hufvudbyggnadens östra sida,

hvarifrån en bred fritrappa för ned till trädgår-

den. Den nyssnämnda hufvudingången omges

åt söder af en ståtlig portal med bandade toskan-

ska kolonner med förkroppadt bjälklag samt där-

öfver ett krön med karnissvängda sidor, å hvilka

utåtblickande lejon hvila. Gafvelfältet visar det

Oxenstiernska och det Bååtska vapnet under fri-

hcrrlig krona. Ofvan gafveln den Oxenstiernska

hjälmen och å hvardera sidan ett postament med

1 1 il I

1 1 11 ) l > '

N

Tidö enligt Dahlbergs Suecia antiqiia.
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ett klot. Utefter portomfattningens sidor åter-

finner man det nordiska tillplattade snirkelorna-

mentet. Alla murytor framträda sedan gammalt

i puts. En genom målning angifven ytindelning,

bl. a. friser mellan fönstervåningarna, har fordom

funnits. Nu se vi där endast de stora ankar-

järnen, af hvilka de flesta ha S-form; en del

återge dock rikskanslärens och hans frus initialer.

Taken äro nu mer täckta med zinkplåt. Förr

var taktäckningen rödt tegel. Flyglarne bestodo

sig dock ända till 1784 med kopparplåt.

Det hela bildar en ovanligt storslagen anlägg-

ning af markerad regelbundenhet, om också ej af

finare proportioner, och i detaljerna uppenbara

sig den nordiska senrenässansens barocka former

och dess sträfvan efter helhetsverkan. Det är

redan antydt, att holländska intentioner prägla

denna slottsbyggnad, om också själfva planen

är fransk. Den yttre borgportalen ej blott erin-

rar om samtida dylika i Stockholm, t. ex. å det

forna Arffurstens palats eller ännu mer å det

Levvenhauptska-Cruuska palatset vid Svartman

gatan, utan man finner äfven i Holland porta-

ler, som nästan se ut som direkta förebilder.

Här må blott erinras om ett exempel, som un-

der en resa väckt min uppmärksamhet, portalen

å armborstskyttarnes hus i Breda, med dess

bandade toskanska kolonner, vaktande lejon å

gafvelfältets sidor omkring vapenskölden etc. Och
när man stannar framför hufvudfasaden å borg-

gården, dyker en erinran upp om fasaden å Ley-

dens berömda rådhus med dess höga af sköld-

bärande lejon prydda dubbeltrappa, dess af joni-

ska kolonner flankerade portal och dess prakt-

gaflar högst upp. De stora dekorativa gaflarna

å Tidö slott äro visserligen af annan karaktär,

men icke desto mindre gå gaflarna å Leydens
rådhus igen i de många rikt snidade dörrom-

ramningar vi träffa i det inre af Tidöslottet.

Dessa likheter äro ej af tillfällig art. De holländ-

ska inflytelserna voro just under den tid slottet

stod under byggnad utomordentligt starka. De
båda unga protestantiska staterna hade funnit

det med sin fördel förenligt att träda i liflig för-

Slottefs hiifvudfasad från borggården.
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Hörnparti af borg<iårdcn nicJ östra och södra flyglarna.

bindelse med hvarandra, politiskt, kommcrsiclt

och kulturelt. Och hvad särskildt arkitekturen

angår behöfva vi blott erinra om de många in-

flyttade holländska arkitekter och murmästare,

som verka i landet.

Rumfördelningen i d(^t ///re visar äfven hän

på nyare impulser. \'i träda in i en rymlig

/öj-s///oa, up[)lyst af de båda halfverade fönstren

omkring portalen. Därifrån leder till vänster

en enkel bred trappa med afsatsplan upp till

öfre våningen. Rummen ligga i nedre våningen

i tvänne parallela rader och stå i direkt förbin-

delse med flyglarna. Dessas rundt om löpande

korridorer äro redan nämnda. T andra våningen

finnes en väldig sal, sedan gammalt oinredd.

Den säges varit ämnad till slottskapell, och

dörrarnas bibliska utsmyckning tyder ju också

därpå.

Redan i nedre förstugan göra vi bekantskap

med de ryktbara Tidö-dörrarna. Dörröppningen

omges af en träomklädnad, å hvilken vi finna

nedåt afsmalnande pilastrar, hvilka upptill sluta

i klädda manliga figurer, som uppbära bjälklaget.

A omramningens sidor uppträda vingliknande ut-

s[)rång i förening med snirkelornament. Gesimsen

uppbäres af konsoler, och ofvan dörren höjer

sig ett krön, bestående af två uppsatstaflor, den

ena öfver den andra. Den öfre afslutas med en

liten klufven gafvel och en spets. A afsatshör-

nen stå romerska krigarfigurer, allegoriska kvinno-

gestalter eller svarfvade spetsar. Dörrarna äro

enkeldörrar med två fyllningar och olika deko-

rering: på en del tempelgaflar med pelare och
bågar. På alla ytor framträda de rikaste inlägg-

ningar i olika träslag: figurkompositioner, vapen-

sköldar, växtornament, linjemönster. A flera dör-

rar finner man årtalet för deras tillkomsttid:

1626, 1628, 162g, 1636, 1640. Till dörrarna,

af hvilka flera skola vara vitförda i Holland,

höra slutligen konstrika lås och vackra grave-

rade etsade beslag. Värdet af dessa från slottets

forna inredning bevarade konstsnickeriarbeten

insågs redan på 1860-talet, ity att några af dem
då bortgåfvos till Karl XV, som införlifvade dem
med sina samlingar på Ulriksdal. Därifrån har

I. Xn/ri- fiirstiigati. — 2. Riddarsalcn. — 3. Louis XVI-ka-

/liiid/ct. — 4. Ilörnsalongcn. — 5. Galleriet. — 6. ' Entreetu —
7. Kokokokabinettet. — 8. Empiresalongen. — 9. Matsalen. — 10.

.'^erTeri)i<;sr!iiii. — II. Gyllenlädcnnimniet. — 12. Kabinett. —
13. J-rii)!S skrifium. — 14. l'iniersaloJigen. — 15. Sängkammare.

iG. Toilettrum. — 17. Klädkammare. — \%.lSofriun. — 19,

2 1. Dubletten. — 22. Gnla gästrummet. — 23. Prestrummct. —
24, 25. Excellensrummen. — 27. Lilla kavaljersrummet. — 28.

Stora kavaljersrummet. — 29. Enrummct. — 31- Biljardrummet.

32. Terrass. — 33. Öfre förstugan. — 34. L\yrksalen. — 35. Grefve-

rummen. — 36. Arsenalen. — 37. Arkivet. — 38. Biblioteket. —
39. ILerrns skri/rum.
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en ståtlig dörr kommit till konstslöjdafdelningen

på Nationalmuseum.

Men äfven en annan rest från den ursprung-

lio-a inredninofen finnes åtminstone här och hvar

bevarad i slottet. På åtskilliga håll: i förstugan,

i flyglarne upptäcka vi nämligen målade bjälk-

tak. Typen är det

vanliga medeltida

bjälktaket,men mön-

stren äro renässan-

sens beslagsorna-

ment, blommotiv,

djur- och människo-

figurer, antingen på
svart, mörkblå eller

ljusbrun botten. De
s. k. excellensrum-

men (3 st.) i östra

flygeln, upptagande

den sydöstra pavil-

jongen, ha mycket

vackra tak af detta

slag, med mörkblå

bottenfärg. Några
väggpaneler af in-

tresse ha däremot

icke bibehållit sig till våra dagar. Stengolf af

omväxlande ljusare och mörkare sten kvarligga

i några rum t. ex. i stensalen eller riddarsalen

till höger om förstugan och i rustkammaren

eller arsenalen i öfre våningen.

Den förra salen har bevarat mycket af sin

1 600-talskaraktär, äfven om det i allmänhet ej

är Axel Oxenstiernas tid vi återfinna. Den anses

ha varit rikskan-

slärens audiens-

sal. Spiseln med
sinatoskanskako-

lonner och sin

klufna gafvel

stammar dock

från dennes da-

gar. Den bär år-

talet 1652. Taket

är af målad väf,

med en imitation

af ett skulpteradt

gipstak. Denna
imitationstyp var

under 1 600-talets

senare hälft rätt

vanlig. På Tidö

återfinnes den äf-

ven i ett par an-

dra rum, i bil-

Nedre förstugan.

jardsalen i östra flygeln t. ex. Vid ena kort-

sidan är uppsatt en tronhimmel af hvit atlas

med mönster i svart, rödt och guld och Hans
Kristoffer Königsmarcks monogram. Under den-

samma står en byst af rikskanslären i bronse-

rad lera. Midt på golfvet står ett stort aflångt

bord från 1 600-

talet. Intressantare

äro ett par smärre

dylika, det ena med
fjällbelagda ben af

balusterform samt
med vacker sten-

skifva, det andra

med fruktornerade

ben, båda med mas-

siv fotplatta. Och
gamla präktiga sto-

lar af olika typ,

klädda med gam-
mal gobelin med
höga ryggstöd och

förgylda orneringar

eller enklare med
raka sidostöd och

gyllenläder bidraga

till tidskaraktären. En hög ståklocka (från 1684)
med urhuset prydt med kolonner och ett lan-

terninkrön bär de Königsmarckska och De la

Gardieska vapnen. Slutligen sitta här en hel

rad Oxenstiernska konterfej, börjande med Axel

Oxenstiernas och hans hustru Anna Bååts. De
flesta äro utförda i den stela, oviga stil man
brukar beteckna som den Elbfasska. Af utom-

ordentlig kostlig

naivitet äro por-

trätten af Erik Ox-

enstiernas barn »i

herdehabit». Ett

konstverk af rang

är emellertid E/i-

rciistraJih 1683

signerade och da-

terade porträtt af

grefve Karl Gu-

staf Oxenstierna,

af en verkligt för-

näm hållning och

måladt med öf-

verlägsen färg-

bravur.

Att döma af in-

ventarierna från

I 700 (i Tidö-ar

Riddarsalen. arkivet) funnos
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nästan alla dessa porträtt

nämnda föremålen (klockan

i salen. Trots de sköflingar,

Tidö slott, förefaller det,

som om denna sal, äf-

ven under de på 1 800-

talet så tätt växlande

ägarnes tid, jämförelse-

vis skonats, helt visst,

emedan man här för-

nämligast ville ära min-

net af slottets store upp-

byggare. Med den nu-

varande slottsherren,

hvars historiska sinne

och varma pietet man
måste erkänna, har TidT)

likväl kommit i lyckliga

händer. Alla dess vär-

defulla minnen äro nu

i säkert hägn.

Den restaurering i

början af 90-talct, som
slottet undergick, träf-

fade naturligtvis äfven

det inre. Detta arbete

leddes af den bekante

dekorationsmälaren

Carl Gralnnv. Och de

nyinredda gemaken fyll-

des sedan af d}'rbara

gamla konstmöbler, af

taflor och skulpturer af

äldre och nyare mästa-

re, hvilka konst-

skatter dock till

allra största delen

redan förut voro

i von Schinkelska

familjens ägo. 1

det i och för sig

själf så intresse-

väckande gamla
slottet uppstodo

konstsamlingar,

hvilka äfven för-

länats fideikom-

missnatur, sam-

lingar af sällsynt

gedigen halt, som
gifvit Tidc") en n\'

dragningskraft.

Rummen åt

norr jämte hörn-

salongen i öster

liksom några af de

bl. a.) vid denna tid

som pått fram öfver

Grefvc Karl Gustaf Uxcnstierna.

( >ljoinaliiin<; af D. K. Elircnstralil 1(183.

Galleriet 5 ^ plimcn)

och matsalen i väster bilda en representativ ståt-

lig slottsvåning, medan de vanligen använda
boningsrummen ligga i västra flygeln, i den östra

och södra åter ett fler-

tal gästrum. Köksde-
partementet träffar man
i västra flygelns botten-

våning.

Gå vi från nedre för-

stugan in i den s. k.

festvåningen, komma vi

först in i ett entrérum,

hvarest stå två stora

svängda skärmar till hö-

ger och vänster. Tak-

dekoreringen i rokoko

stammar från 1750-

talet, likaså dörröfver-

styckena, återgifvande

sällskapsscener. Här
stå halfrunda gustavi-

anska skåp med skifvor

af grå marmor, och

därofvan sitta gustavi-

anska speglar. Ett par

stora bibliska taflor

» Isak välsignar J akob »

och »Samuel i templet»

af fransmannen Stephan

Parroccl (död omkring

I 780) äro här upj)satta.

Till höger ligger se-

dan det stora oallcriet,

diir vi bl. a. träffa sam-

lingens fina hol-

liindare, medan
de båda rummen
till vänster, som
tillsammans mot-

svara det förra,

efter sin utstyrsel

och möblering

benäm.nas roko-

kokabinettet och

empiresalongen.

Galleriet är

möbleradt med
en förgyld gu-

staviansk möbel

(gammal Tidö-

möbel), liksom vi

här äfven finna

tre värdefulla gu-

stavianska skåp af

mahogny. Två af
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dessa äro med hvarandra öfverensstäm mande
glasskåp, som stamma från Prins Fredrik Adolfs

Tullgarn. De upptagas af dyrbar keramik m. m.

Det tredje skåpet är större och af ljusare ma-

hogny. I dörrarnas ova-

ler amoriner i inlagdt ar-

bete. Upptill afslutas det

af en fris, som öfvergår

i en hålkäl med brons-

kanelurer (ett s. k. pip-

mönster). Framför hvart

och ett af de tre fönstren

har ställts en större mar-

morstaty: i midten Bien-

aimc's ståtliga » Hvilan-

de backantinna», till vän-

ster Adamo FodoIi)ii's

»Venus» — efter mön-

stret af »Venus de Me-

dici» — och till höger

Byströms »Flicka, som re-

der sitt hår efter badet».

Samtliga tillhöra den nyklassicistiska riktningen i

skulpturen. Ej minst den förstnämnda utmärker sig

för sin mästerliga marmorbehandling. En replik

lär befinna sig i käjserhga slottet Tsarskoje Selo.

Bland galleriets många taflor, hufvudsakligen

af holländska mästare,

lägger man märke till

mängden af porträtt.

Äfven ett par goda Eh-

renstrahlska porträtt fin-

ner man, nämligen af

grefve Johan Gabriel

Stenbock, signeradt Da-
vid Kläcker EhrcnstraJil

fecit i6'j8, samt af en

major Gyllenpalm, osig-

neradt.

Jakob Gerritsz Cu\p,

far till den berömde sol-

dismålaren AlbertCuyp,
representeras af en hol-

ländsk borgarfamilj. Gä-

spar Netscher af ett sig-

neradt porträtt af De
la Chaire, Adrian van
der Werff af ett elegant

1690 dateradt och sig-

neradt porträtt af en

förnäm holländare, och

dubbelkonstnären Nico-

las Maas, som under en

period målar små färg-

glödande bilder i Rem-

Hvilande backantinna.

Staty i marmor af Bienaimé.

Hörnsalongen.

brandt-manér, under en annan stolta barock-

konterfej af utpräglad fransk typ, uppträder med
två betydande porträttbilder, den ena framstäl-

lande en holländsk herre i stor allongeperuk,

signerad »Maas», den an-

dra ett förnämt holländskt

par, sittande i sin slotts-

park framför en vatten-

konst. Denna senare, sig-

nerad »Maes f. 1685»
är en af Tidö-galleriets

allra märkligaste bilder,

en äkta barockkomposi-

tion af den mäst liffulla

arrangering, men äfven

dessa porträtt af verkligt

lefvande uttryck. I hörn-

salongen finnas ytterliga-

re ett par bilder af Maas.

Medan vi hålla på med
porträtten, upptaga vi här

också fransmannen A?i-

/oine T)ieu's skildring af den berömde målaren

Charles Le Brun och den af en obekant fransk

mästare utförda bilden af Karl II:s älskarinna

Louise Penholt de Kerrhoual, hertiginna af Ports-

mouth. Af holländaren Thomas van der Witt

(död 1733) är slutligen

ett par sammanhörande
smärre porträtt af en

herre och en dam. Hvad
i galleriet finnes af genre,

landskaps- och djur-

målning har också sitt

stora intresse. Ett prakt-

stycke är t. ex. Honde-

coetcr's » Hönsgård »

,

Den rätt sällsynte Ba-

rent Gaa/ har med spet-

sig pensel och betonade

lokalfärger målat en

bondgård (sign.), där

svinen och människor-

na i allsköns sämja um-
gås. Aari van der Neer
har här en af sina van-

liga vinterbilder med
skridskogängare, Jan
van Hiiysuni ett itali-

enskt landskap o. s. v.

Tre smärre taflor med
» Salomos dom », » Abra-

ham förskjuter Hagar»
och »Faraos dotter fin-

ner Moses» tillskrifvas
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italienaren L. Battoni, och af batalj målaren Bour- född Levvin, utförts af porträttmålaren friherre
irigmn finna vi två rx tteristrider i hans typiska Axel Sparre. Af öfriga taflor må blott nämnas

"^^"f'^-.
Nicolas Maas' tvä porträtt och Evin Lanäseers

Våningens praktfullaste rum är hiinisalonocn mästerliga »Racehundar», en ytterlig sällsynt-

het inom våra landa-

Racchundar. (!)ljriiialnin

med fönster åt norr och

öster och utgång till den

förut omnämnda alta-

nen. Vid den senaste

restaureringen anbrag-

tes den stora [plafonden

i taket, framställande

» Våren ^> bland himmo-
lens skyar och utförd af

K. G. Weftersfmnd. Sa-

longsmöbeln är gustavi-

ansk och skall sedan

gammalt funnits i)å

Tidö. Några äldre vär-

defulla bord och sekre-

tärer tilldraga sig vår

uppmärksamhet, såsom

det rikt snidade barock-

bordet med skifva af

kolmårdsmarmor, fram-

för soffan under de stora

porträtten, det förgylda väggbordet i I -ouis XVI

»

med guirlander å sargen och en urna på korset

mellan bordsbenen, eller

de två typiska rikt be-

slagna gustavianska se-

kretärerna, som erinra

oss om Haupts möbler.

I hög grad domineras

detta vackra rum af de

två ansenligt stora fa-

m iljejjorträtten, återgi f-

vande det ena kammar-
herre J. V. von -Sch in kel,

måladt af B^irdrik

s/i)i, det andra fru von

Schinkel fckld l,)chou,

samt hennes lilla dotter,

måladt af /. G. SivkI-

/x-ro. Båda äro signe-

rade (resp. 1 8 1 9 och

I 820) samt ett par verk-

ligt intressanta tidspor-

trätt. Kommerserådet
David von Schinkel har

bildhuggaren £. G. (lo-

the (t 1838) framställt

i en byst af marmor,

medan porträtten af

godsägaren C. I), von

Schinkel och hans fru. Rokokorummet.

mären, ja äfven i det

kontinentala Europa.
Det bredvidliggande

lilla rummet till höger
kallas Lou/s X VI.rum-
met. Det hyser några
verkligen mycket värde-

fulla konstföremål, så

t. ex. det höga eben-

holzskåpet på svarfvade

fötter, ett oförtydbart

holländskt arbete från

1 64 o-talet, med små mål-

ningar (sällskapsscener)

samt inläggningar af

svart trä å tennplattor.

Här har vidare Breda
ett porträtt af Gustaf IV
Adolf som barn, signe-

radt »C. F. v. Breda
pinxit 17841, ^rVr/w/zZ/cr en intagande skildring

af Ludvig X\'I:s syster, iMadame Elisabeth af

Frankrike, signerad »A.

Wertmiiller p. å Paris

I 784», David v. Ki afjt

en midjebild af Karl

XII, hvarjämte Elias

Martin, Lafreuxen d. x.

och P. Jlilleström möta

med genrebilder, de två

förstnämnda med rätt

l)ikanta tidsbetecknande

toalettscener.

Ville vi nu fortsätta

vår vandring, skulle vi

inträda i den östra fly-

gelns rum, som ta sin

början med biljardrnm-

met. Dessa ligga, lik-

som motsvarande i vä-

stra flygeln, några trapp-

stes: höijre än första

våningens rum i huf-

\ udbyggnaden. Biljard-

rummet har ett tak af

samma art som riddar-

salen, d. v. s. en målad

imitation af ett skulp-

teradt gipstak. Vi vän-

da emellertid tillbaka
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samma väg vi kommit ända till entrérummet.

Därifrån gå vi in i rokokokabmetiet, som har en

förgyld möbel i rokoko,

vackra skåp m. m. och

bland taflorna upptäcka

vi så förnäma mästar-

namn som Antoine

Pesne, F. Boucher, J.
M. Nattier, Gustaf

Lundbero;. Boucher's

lilla tafla >^ Nymfer och

satyrer» är en kostbar

perla. Äfven några hol-

ländska bilder ha här

fått plats: jakt- och rid-

partier af Wouwermans
efterföljare Quer/urtoch.

L^Carel van Tcdens. Em-
piresalon^en är möble-

radt med solida brons-

beslagna mahognymöb-
ler från 1 8oo-talets ti-

digare decennier, och

på väggarne se vi taflor

från samma tid. Sär-

skildt är vår gamla hi-

storiemålare J. G, Sand-

berg här företrädd ge-

nom

Ludvig XVI:s syster, Madame Elisabeth af Frankrike.

Oljemålning af A. Wertmuller 1784.

nedåt afsmalnande pilastrar. Däröfver gyllen-

lädertapeter. Dörrarna äro utförda i de van-

liga Tidödörrarnas stil,

men sakna de höga
dörrkrönen. A dem,

liksom å panelen imita-

tioner af intarsia: blom-

mor i vaser, beslags-

ornament m. m. Här
sitta slutligen en hel

rad gamla Tidö-porträtt,

framställande medlem-
mar af släkterna Oxen-

stierna, Soop, Dohna,
Kurck m. fl.

Den östra flygeln in-

nehåller en följd af be-

kvämt inredda bonings-

rum. Icke heller där

saknas äldre värdefulla

konstsaker eller minnen

af äldre rumsinrednings-

konst. Gyllenlädersruni-

met är t. ex. klädt

med äkta gyllenläder,

och taket är målad väf

med röda bårder och

kransar å hvit botten.

de i reproduktioner allbekanta taflorna Här stå flera intressanta 1 6oo-talsmöbler, så t. ex,

Gustaf Vasa tar afsked af sin syster och svåger gamla stolar med gyllenläder, sedan gammalt på
på Tärnö», »Gu-

staf II Adolf och

Axel Oxenstier-

na», »Karl XII

och bomben i

Stralsund». För

öfrigt se vi land-

skap af Falil-

crantz, Belanger

och Bennei o. a.

Men äfven på den

moderna konsten

finner man här

ett vackert prof

i Alfred WaJil-

bcrgs stora ljusa,

luftiga »Flod-

landskap i Frank-

rike».

Följer så sist

i denna våning

matsalen, som
Empiresalongen (nr 8 å planen).

Tidö, étt eben-

holzskåp med
små mytologiska

målningar på
spräckliga mar-

morskifvor —
som enligt in-

ventarieförteck-

ningen tillhört

Axel Oxenstierna
— en holländsk

byrå med in-

svängd framsida

och långa blom-

rankor och amo-
riner i elfenbens-

inläggning.

Bland porträtten

fästa vi oss vid

ett par mycket

märkliga af E/2-

renstraJil, märk-
upptager hufvudbyggnadens hela bredd, med tre liga därför, att man näppeligen kunde tro dem
fönster åt väster och ett åt norr. Salen är ny- stamma från honom, om ej signaturerna funnits,

inredd med bjälktak, hög panel med bågfält och Men den Ehrenstrahlska paletten kan vara mycket
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nyckfull och skiftande. Dessa två bröstbilder tiernas svenska, finska, lifländska och tyska gods,
af l^rik Oxenstierna och Elsa Brahe äro ju full- räkenskaper för andra Oxensdernska gods och
komligt holländska i sina svarta, bruna och grå förläningar, enskilda utgifts- och räkenskapsböcker.
toner. De må-

lades emellertid

vid en tidpunkt,

då Ehrenstrahl

borde vara som
mest italiensk.

Det ena porträt-

tet är nämligen

(på baksidan) sig-

neradt:»D. Klöc-

ker fecit Anno
i664»,detandra:

»D. Klöcker f. >

Det roliga kon-

terfejet af prin-

sessan Magda-
lena Sibylla af

Sachsen med den

nyfikna, buttra

minen, liksf)m

Elbfass' konter-

fej af drottning

Kristina som barn få vi slutligenej glr)mma att Gardie år 1700 upptager 600 böcker, af hvilka

göra bekantskap med. dock endast ett par hundra att döma af tryck-

Den öfre våningen å Tidö slott innehåller utom året, kunnat ingå i hennes svärfaders faders

bibliotek. Hos det äldre 1600-talets svenska

stormän voro i

Matsalen (nr 9 å planen).

däribland riks-

kanslärens egen,

kartor öfvergref-

skapet Söder-

möre, intressan-

ta inventarieför-

teckningar från

olika tider m. m.

Axel Oxenstier-

nas så viktiga

l)refväxling sål-

des 1 844 till sta-

ten för 10,000

rdr banco. Hvad
rikskanslärens bi-

bliotek slutligen

angår fanns det

nog endast delvis

på l idö. Boupp-
teckningen efter

grefvinnan Hed-
vig Ebba De la

den stora oinredda salen åtskilliga större och

smärre rum. Så

finna vi här den

forna nislkaiii-

w^zrr;/, kallad y/y-

sciiah'11, en hög
och luftig sal med
stengolf, Arkivet

med sina hyllor

och Biblioteket

med fullständig

biblioteksinred-

ning, hvaril)land

en af vackra tos-

kanska kolonner

uppburen läkta-

re. Den från Axel

Oxenstiernas da-

gar stammande
dyrbara rustsam-

lingen bortskänk-

tes 1858 till sta-

ten af dåvarande

ägaren, kammarherre Blomstedt, och ingår sedan

dess i Eifrustkammarens samlingar, af det rykt-

bara lidö-arkivet finnas endast delar kvar, så-

som ekonomiska handlingar rörande Axel Oxen-

GyllcnläJcrsi limmet \nr l l a planen)

regeln större bok-

samlingar en säll-

s)'nthet. Det von

Schinkelska bi-

blioteket innehål-

ler utom en rik-

haltig modern
afdelning af hi-

storisk och vitter

litteratur äfven

ett stort antal

äldre tryck, så-

som en I o å 12

paläotyper, en

mängd Elzevir-

tryck och Wi-
singsborgstryck

m. m. Af dyr-

bara franska bok-

verk från I 700-

talet må liär blott

upptagas »Ees Metamorphoses d'Ovide en latin

et en fran(;ois. De la traduction de M. TAbbé

Bamier. Paris 1767— 177 1. E-IV» med af

olika konstnärer utförda gravyrer, ett arbete som
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Arsenalen.

kom

värderats till 6,000 frcs. Slutligen böra vi ej

förbigå ett par högintressanta stamböcker från

1600-talet, Olof Lilliesparres och Gustaf Horns.

Det säger sig

själf, att vi äf-

ven i arsenalen

och i angrän-

sande rum, sär-

skildt skrifrwn-

;;zc/bredvid,skola

finna mycket af

konsthistoriskt

intresse. I ett

par af fönstren

i arsenalen sitta

glasmålningar

med rikskans-

lärens och hans

frus vapensköl-

dar. Där ses ock-

så några gamla
rustningar och

brynjor från me-

deltiden och yng-

re tider, ett fler-

tal vackra skåp från 1600-talet och af gamla

värdefulla konterfej eller andra särskildt för en

konst- och kulturhistoriker intressanta bilder må
t. ex. nämnas ceremonimästaren, den lärde orienta-

Usten J. G. Sparfven-

felts porträtt, möj-

ligen af David von

Kraffi'% hertig Karl

Fredriks af Holstein

porträtt af samme
konstnär, ett sällsynt

konterfej, framstäl-

lande Liflands gene-

ralguvernör Gerard

Lode, måladt af den

lifländske konter-

fejaren Ei-nst Vil-

helm Londicer, tre

bataljtaflor af JoJian

Filip Leiukc m. m.

I allmänhet äro

Tidösamlingarna en

verklig guldgrufva

för konstforskare. Biblioteket

och dagarne flykta

snabbt under studiet af deras rika skatter.

Tidö godshistoria går tillbaka till medeltiden.

Det finnes en gammal uppgift om, att det skulle

* Det har hittills varit obenämdt, men man må blott jämföra det
med det öfverensstämmande porträttet i Uppsala universitets samlingar.

.^O

på 1300-talet varit i Västerås-biskopens ägo,

likaså skulle det hört till de många gårdar, som
ägdes af Bo Jonsson Grip. Hvarken det ena

eller det andra

har ännu doku-

mentariskt be-

styrkts. F. U.

Wrangel upptar

i sitt arbete om
» Rytterns soc-

ken» Ivar Macr-

iinsson Gren (j"

efter 1495) som
förste med säker-

het kände äga-

re. Före honom
skref sig dock

Arndt Benktsson

UlfX\\\ Tidö, och

som hans dotter

Ingeborg blef gift

med riksrådet

Ivar Gren, är

det sannolikt, att

godset på så sätt

Gren

Han var riksråd,

till släkten Gren.

r. ärfver sedan gården.

Sonen Maonus

höfvidsman på Nyköpings slott och slutligen

slottslofven på Stockholms slott samt halshöggs

1520 på Stock-

holms Stortorg för

sin plikt mot fä-

derneslandet. Tidö

gick sedan till hans

systrar Karin och

Iliana, köptes med
bördsrätt 1537 af

drottning Marga-
reta Leijonhnfvtid'^^

men bortbyttes tre

år därefter afkonung
Gustaf mot Ekol-

sund till Göran

Åkesson Tott, hä-
o

radshöfding i Åker-

bo härad, hvilken

I 5 5 I ärfdes af sin

syster Krisfina, som
i sitt andra gifte

var förenad med
Joltan Pedersson Bäåt, riksråd och slottslofven

på Stockholms slott 1574). Sonen Ake Jo-
hansson Bååt, hertig Karls furstliga råd, ärf-

Hon räknade aflägsen släktskap med Ingeborg Arendtsdotter.



TIDö

de godset, men dog redan 1588. Hans änka
Kristina Turesdotter TroUe, »fru Kerstin på
Tijdhö» förblef dock på gården till sin död 16 10.

Vid arfskiftet efter henne och hennes långt förut

aflidne man erhöll dottern Anna Akesdoiter Tidö

jämte en mängd andra jordagods. Hon var då

sedan 1608 gift med A\cl Gustafsson Oxen-

stierna, sedermera grefve till Södra Möre m. m.

och Sveriges vidt berömde rikskanslär, »landets

förste medborgare». Dennes betydelse för Tidö

känna vi redan. Han afled den 28 aug. 1654.

Som ägare af Tidö och äfven som innehafvare

af rikskanslärsäml)ctet efterträder sonen grefve

Erik Oxe)istierna sin store fader, men afled redan

två år efter honom. 1 sitt gifte med Elsa Brahe

efterlämnade han fem omyndiga barn, af hvilka,

märkligt nog, tre i tur och ordning blefvo ensam-

ägare till Tidö och efter dem sonen till ett fjärde,

dottern Kristina. Ankan gifte 1661 om sig med
pfalzgrefven Adolf Johan, då barnen fingo fyra

förmyndare, bland dem riksskattmästaren (lustaf

Bonde. Arfskifte skedde 1671, då Tidö tillf()ll

<rrefve Axel Oxenstierna , r\ttmästare vid IJf-

regementet 1676. När han emellertid dog ogift

redan den 6 dec. sistnämnda år, gick godset till den

yngre brodern grefve Ka) I Gustaf Oxenstierna

,

med hvars magnifika porträtt af Ehrenstrahl vi

redan gjort bekantskap. Han var öfverste vid

Tyska lifregementet och dog plötsligt i Wien
som utskickadt sändebud 1686. Hans hustru

var en af Magnus Gabriel De la Gardies döttrar

Hedvig Ebba De la Gardie, som innehade Tidö

till sin död 1 700. Hon omkom genom olycks-

händelse, ett fall från en balkong vid Kägleholms
slott. Sonen grefve Karl Gustaf Oxenstierna

ärfde godset, men denne afled helt ung under

fälttåget i Polen 1 706, hvarefter det öfvergick

till hans fastrar grefvinnorna Elisabeth och Kri-

stina, men den förstnämnda utlöste redan 1707
systerns del. Cirefvinnan Elisabeth Oxenstierna

var änka efter presidenten grefve Gustaf Adolf

De la Gardie. Bland hennes berömliga gärningar

må nämnas, att det var tack vare henne som
svärfaderns, Magnus Gabriel De la Gardie, stolta

grafkor i Värnhems kyrka efter många års vän-

tan I 701— I 7 I 2 ändtligen fullbordades, samtidigt

som hon lät iordningställa sin och sin mans graf

därsammastädes. Hon afled 1721. Enligt hen-

nes testamente, som äfven innehöll betydande

legater till välgörande ändamål, gick Tidö till

systern Kristinas ende lefvande son grefve

Axel Gabriel Oxenstierna till Croneboi^;, en af

Öfrc förstugan med två af de s. k. Tidö-dörrarria.
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de många i Ryssland fångna karolinerna. När
han i Moskwa erhöll underrättelse om moderns

död, hade han ej på 22 år varit i Sverige.

Efter sin åter-

komst blef han

generalm ajoroch

dog ogift på Tidö

I 754. Arfvet till-

föll då hans äld-

sta systers enda

dotter, grefvin-

nan Hedvig Ul-

rika Kristina

Dohna, f. Soop,

änka efter gref-

ve Karl August

Dohna. Hon an-

sågs som en af

Sveriges rikaste

kvinnor på sin

tid. I Rytterns

kyrkbok säges

om henne bl. a.:

Disponenten C. D- von Schinkels villa i Tidö slottspark

»Hennes uppförande var ett dess höga börd likt.

Den fattiges stöd. Uppriktig människovän. Om
moder. Dygdig och ordningälskande». Efter hen-

nes död I 7 76 ärfdes Tidö jämte Vikhus, Tärnöm.m.
i Ryttern af sonen generallöjtnanten grefve Eri/.z

Karl Dohna, som afled 1784, då det tillföll dot-

tern Louise Antoinctli Do/ma, gift med innehaf-

varen af Fiholms fideikommiss i samma socken,

hofmarskalken, riksrådet, presidenten grefve Fre-

drik Vilhelm Ridderstolpc. Den där näst följande

ägaren blef sonen grefve Fj-edrik Ludvig Rid-

derstolpe, öfverste för Västmanlands regimente

och landshöfding i Västerås län (f 1849). Redan
1840 sålde han likväl godset till friherre Johan
Albert Kanzoiv, och därefter går Tidö som köpe-

gods hand i hand, nämligen 1848 till den be-

kante kokboksförfattaren dr Charles Emil Ha

dahl, 1853 till kammarherre O. Blo?nstedf, 1864

till friherre Arvid Kurek, 1873 till kammarher-

ren P. O. Tresehozv, efter hvars död 1881 hans

änka friherrin-

nan SofiaGripen-

stedt med sina

barn innehade

det till 1 890, då

Tidö slutligen

köptes af gods-

ägaren C. D. voji

Schinkel, samt

därmed gick en

ny och ljusare

framtid till mötes.

Genom byte fick

det med K.Maj:ts

tillstånd fidei-

kommissnatur

och har åter blif-

vit ett släktgods.

Den i så mån-

ga hänseenden

märkliga slottsbyggnaden undergick nu, som vi

känna, en välbehöflig restaurering och blef ånyo

ett hem för betydande samlingar.

Fideikommissinnehafvaren är sedan 1868 gift

med Anna Hilda Vilhelmina Lewin samt har

tvenne söner, af hvilka den äldre David von

Schinkel är godsets disponent.

Tidö gods jämte Askö omfattar 17V12 mantal

i Rytterns och Barkarö socknar med en areal

af öfver 3,000 tunnland däraf 1,500 tunnland

skog. Taxeringsvärdet är f. n. 458,100 kr. Det
von Schinkelska fideikommisset omfattar äfven

husägendomarna i Stockholm: Kornhamstorg n:o

4, Lilla Nygatan n:o 20, Drottninggatan n:o 73 A
samt Barnhusgatan n:o 4 och n:o 6. Fideikom-

missets sammanlagda taxeringsvärde är 2,257,100

kronor.

Utsikt frän slottsterrassen.
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FIHOLM
RYTTERNS SOCKEN, SNÄFRINOE HÄRAD, VÄSTMANLANDS LÄN

Af ERNST MALMBERG

Millarstriindcrna voro sjiilffallet omtyckta

])latser vid hyjji-^^ande af sätesgårdar, men
tätare än utefter Rytterns sockens långa

strand kunna dc ej ligga, där bilda de gamla

gårdarna Tidö, \'ikhus, hiholm, l^keby och Sten-

sjö en oafbruten

kedja. Af dessa ha

de tre förstnämn-

da under långa

tider gått i arf

inom de besläktade

familjerna Oxen-

stierna, 1 )ohna och

Ridderstolpe.

Mholm — i me-

deltidshandlingar

skrifvet Feholm
eller Fyholm —
antages redan på
i200-talet ha till-

hört biskoparne i

Västerås, säkra be-

vis dilrför har man
dock först från

1320, då biskop

Israel l*>landi på i^eholm utfärdar fullmakt

för ständig vikarius vid domkyrkan i \'ästerås.

Sedan förekom lua under dc närmaste två år-

hundradena en mängd handlingar, daterade

>in manerio nostro hyholm». K U. Wrangel

anför i sitt intressanta försdingsarbete: »Anteck-

Viislinanlaiiil. H. 33

Grefve Axel Ridderstolpe.

ningar om R\tterns socken», de 22 biskopar

som under denna tid innehaft Fiholm som
»manerium* eller landtgård.

Genom Västerås recess (1527) indrogs Fiholm

till kronan och sammanslogs senare med den

nybildade Ströms-

holms kungsgård,

som genom Gu-

staf Vasas testa-

mente gafs till her-

tig Carl. Erik XIV
ändrade sedan un-

der hertigens min-

derårighet detta, så

att »Strömsholms

gård medtSnäungs

häret och desse fem

sockner nämpligen

Munketorp, Berg,

Kolbäck, Ramnäs
och Sura, Item Fij-

holms gårdh med
Säby och Store ryt-

tere sockner uthi

Twhundrets häret»

Greffinnan Ellen Ridderstolpe,

född Oldenburg.

gafs som iitgeamg till drottning Katarina Sten-

bock, hvilket hon innehade till sin död 1621.

Fiholm kom nu åter i kronans ägo, men för-

länades redan 1623 till fältmarskalken Gustaf

Horn, som dock snart fick det utbytt mot

Fläringe i Södertörn, hvarefter Gustaf II Adolf
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år 1628 lämnade Strömsholm och Fiholm samt

Stora och Lilla Rytters socknar »eller detsamma

som drottning Catarina haft» till förstärkande

af den morgongåfva, som drottning Maria

Eleonora redan tidigare erhållit. Då hon efter

Gustaf Adolfs död lämnade landet, indrogs den

åter till kronan. Strömsholms län med Fiholm

hörde sedan några år under landshöfdingen i

Västerås, men bortgafs åter i april år 1654 till

pfalzgrefven Carl Gustaf för att i oktober sam-

ma år lämnas som morgongåfva till drottning

Hedvig Eleonora, hvilken innehade det till sin

död år 1 7
1
5. Sedan var Fiholm åter krono-

gods i några år, tills det af Fredrik I byttes

bort till amiralinnan Catarina Wattrang, född

von Rosenfelt, mot Rådmansö i Roslagen, hvilket

konung Fredrik önskade förvärfva för dess jakt-

markers skull — och hvilket allt sedan dess

förblifvit kungsgård.

Amiralinnan Wattrang efterlämnade en dotter

Eva, gift med kammarherre Georg Thomas von

Berchner. De ärfdes af två döttrar, af hvilka

den äldre Brita Catarina löste ut sin syster ur

Fiholm. Hon var gift med presidenten och

riksrådet, friherre Carl Johan Ridderstolpe. Då
deras barn aflidit som minderåriga, bildade de

år 1779 af Fiholm ett fideikommiss för familjen

Ridderstolpe och år 1785, efter äldre broderns

död, tillträdde öfverkammarherren Fredrik Vil-

helm Ridderstolpe gården såsom förste fidei-

kommissarie. Vid hans död 18 16 öfvergick

Fiholm till hans äldste son Carl Ulrik Ridder-

stolpe. Han antogs vid två års ålder till ser-

geant vid Drottningens lifregemente, blef fan-

junkare vid fem år och befordrades vid åtta

års ålder till kornett vid Lätta dragonerna, »i

anseende till dess ådagalagda prof på skicklig-

het och välförhållande»; enligt hans i Fiholms

arkiv bevarade fullmakter. Han hade också vid

sin död hunnit vara general i trettio år. Hans
son Fredrik Ulrik Ridderstolpe hann ej tillträda

fideikommisset, då han afled innan fardagsåren

tilländalupit, utan Fiholm öfvergick till hans
farbror, landshöfdingen B^redrik Ludvig Ridder-

stolpe, en mycket begåfvad, temperamentsfull

man, hvilken som ung officer, i svensk och ut-

ländsk tjänst, var med om fler upplefvelser än

som i allmänhet kommer på en människas lott.

I Arvid Ahnfelts: »Ur svenska hofvets och
aristokratiens lif», band VI och VII får man en

god inblick i »Figge» Ridderstolpes öden och
äfventyr. Han dog 1852 och ärfdes af ende
sonen majoren Carl Gustaf Ridderstolpe. Vid
hans död 1895 öfvergick fideikommisset till

äldste sonen Carl von Frischen Ridderstolpe

och efter dennes död 1905 innehafves Fiholm

af hans broder grefve Axel Ridderstolpe, gift

med Ellen Oldenburg.

Fiholms äldsta byggnadshistoria förlorar sig i

gissningar. Man vet genom bevarade handlingar,

att de gamla Västeråsbiskoparna tidvis bebodde
gården, men om dess dåvarande utseende känner

man intet; till och med platsen är omtvistad.

Grau, i sin »Beskrifning öfver Westmanland»,
Fischerström, m. fl, angifva Trossön — en ö

som hör under gården såsom platsen för »Bi-

skops-Fiholm» och tala om »källargropar, murar,

vallar och borgar, medelst hvilka tvifvelsutan

gården då varit befäst». I närvarande tid göra

lämningarna på Trossön snarare intryck af att

härröra från en rifven lada eller uthusbyggnad
och det är väl hvad H. Hofberg menar, då

han i Västmanlands fornminnesförenings års-

skrift förklarar, att inga lämningar efter äldre

grundmurar finnas å Trossön. Däremot finnas

några hundra meter sydväst om parken kraf-

tiga stenmurar (30 m. längd och 12 m. bredd),

med ännu bevarad källarindelning, som tydligen

äro rester af ett boningshus. De båda källare

i närheten, som ännu äro i bruk och som ligga

inom det äldsta kända Fiholms gårdsområde,

stamma helt säkert från biskoparnas tid, härför

talar formen på deras tunnhvalf och i väggarna

befintliga nischer. Men de öfver dem nu be-

fintliga byggnaderna äro från början af 1 700-

talet, ty man vet, att år 1 706 nedbrunno de

byggnader, som bebotts af fogdar och arren-

datorer. I »Register öfver Slåtts- och Kongs-
Ladugårdarne i Drottning Hedvig Eleonoras

Lifgeding» omtalas att gården då »af en olyck-

lig vvådeld är blefwen afbränd och jemväl hwad
då deraf kunnat öfrigt wara återigen seder-

mehra åhr 1 7 1 i af en wanartig qwinsperson

till att dermed skyla någon sin begångne stöld,

aldeles i aska lagdt, hwarföre hon ock döden

lidit». Den dåvarande arrendatorn, hauptman-

nen Nils Adelstierna lät sedan uppbygga går-

den. På en karta från 1723 ser man denna

gårds läge och planritning, med små bonings-

hus, ladugård i sluten fyrkant, en liten träd-

gård och en stor humlegård; på platsen för

ofvannämnda stenmurar står anmärkt: »Lem-
ningar af ett kloster». Af dessa i 700-talsbygg-

nader återstå nu ett boningshus, som användes

som trädgårdsmästarebostad samt ett par uthus.

Det nuvarande corps de logiet började upp-

föras år 1772 efter ritningar af öfverdirektören

Johan Sebastian af Uhr under noggrannt in-

seende af byggherren, friherre Carl Johan Rid-

derstolpe. Ekonomi- och ladugårdsbyggnader
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Filiolm frän allén.

uppfördes på båda sidorna om allén, innanför

den parken omgifvande stenmuren. Dessa bygg-

nader nedbrunno år 1837, hvareftcr de flytta-

des längre bort; den nuvarande präktiga ladu-

gården är uj)pför(l i öppen fyrkant och ny-

byggd år 1901.

Hufvudbyggnaden är af sten i två våningar

och källarvåning åt parksidan. ( lårdsfasaden

har en pilasterindelad midtrisalit, krönt af fron-

ten med urtafla. Taket är ett mansardtak med
vindskupor och täckt med svartglaseradt t(^gel.

Det är en t\-pisk svensk herrgård från 1
700-

talcts slut, flankerad af två envånings flyglar

med brutna tegeltak och vindskupor och emel-

lan flyglarna en gräsplan med stora rundkli])pta

tujor. Strax bred\id ligger ett gammalt oran-

geri med metertjocka murcU- mot norr och hel

fönstervägg mot söder, hvilket numera iir in-

redt till bostäder, (iården omgifves af träd-

gärd och park, begränsad af gamla lindalléer.

I parken äro resta tvenne minnesstenar, den

ene med inskriptionen: »Carl Ridderstolpe och

Br. Ch. von Ikn-chner . Byggde . Städade .

Odlade . Denna Bo.stad . Till Deras Minne

restes stenen af 1^'redrik Ridderstolpe och Lovisa

Dohna i(So4», den andra är en minnesvård

öfver grefve Carl von Frischen Ridderstolpe,

död 1905, med en inhuggen medaljong med

hans profil.

(")fver hufvudiniiången — med en vacker

portal af sand.sten — uppsatte fideikommiss-

stiftaren en koppartafla med f()ljande inskription

i upphöjda, förgyllda bokstäfver: FIDEICOMIS-

SUM . ÄMNADT . ÅT . EN . DEN . SANNA

.

PRIHETEN . ÄRAN . OCH . DYGDEN .

ÄLSKANDE . MEDBORGARE. Fideikom-

missbrefvet föreskrifver, att denna tafla alltid

skall sitta på sin ursprungliga plats; »för hwart

Minnessten öfver Carl von Frischen Ridderstolpe.
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Öfre förstugan.

åhr en sådan inskription saknas, ärläggas Ett-

hundrade Riksdaler Specie till socknens fattige».

Våningarna äro indelade i långa filer af rum,

utan korridorer eller afbrott. Man kommer in

i en stor förstuga med stengolf innanför ligger

matsalen, till höger sofrum, skrif- och arbets-

rum samt till vänster köksdepartement, som af

nuvarande fideikommissarien flyttats från källar-

våningen vid den genomgripande omdaning och
reparation, som byggnaden undergått åren 19 lo
— 1 9 1 2. Från förstugan leder dels en bred trappa
ned till källarvåningen, dels en stentrappa med
vändplan och krysshvalf — kring fyra kraftiga

pelare — upp till öfre våningen, som innehål-

ler rökrum, salong, barnkammare och gästrum.
Rummen äro stora, ljusa och harmoniskt byggda,
med en fris af kalksten kring golfven och gamla
Mariebergskakelugnar i ett flertal af dem. Mat-
salen har hel träboasering i dämpadt hvitt och
guld, på kortväggarna äro infattade stora fält

af på väf målade fantasilandskap, hållna i varma
och diskreta färger. På de fyra hvita fähen
hänga porträtten af de första herrarne Ridder-
stolpe. Ofver matsalen ligger rökrummet —
ursprungligen salong — med tre fönster ut mot
parken och Mälaren. Äfven här finnes den ur-

sprungliga inredningen af på väf målade tape-

ter med fältindelning och fruktmotiv i grisaille

— eller rättare cigare, då färgtonen är mera gul

än grå — samt omramning i blek rosa. Såväl

teckning som färgbehandling äro konstnärligt

eleganta och af utmärkt helhetsverkan, tiden

har lagt sin patina öfver och gjort dem till en

förträfflig fond för de gamla familjeporträtten.

Framför midtfönstret står på sin originalplint

den ståtliga Sergellska marmorbysten af fidei-

kommissets stiftare, en vacker rokokobyrå mel-

lan fönstren prydes af en servis i hvitt och

guld (Frankenthal) med U D (Ulrika Dohna)
i stora, gyllene bokstäfver. På ett s. k. Vasa-

bord stå ostindiska bålar och fat med bård

och guirlander i blått och guld, strödda blom-

mor och monogram, C. R. (Carl Ridderstolpe),

i guld. Rummet upplyses medelst en ovanligt

praktfull barockljuskrona och vackra lampetter.

Öfre förstugan har väggarna inlagda i rutor af

|en-träd. Utefter långväggen står en skulpterad

kista från 1 600-talet, ett golfur signerad Zacharias

Besck 1609 och en gammal ljuskrona af mäs-

sing bidraga till den enhetliga stämningen. Här
hänga porträtt af Axel Oxenstierna, riksrådet

Gustaf Bonde, Erik Trolle och Magnus Sten-

bock. Axel Oxenstiernas porträtt är i helfigur

och kroppsstorlek, framställande honom i svart

dräkt med spetskrage och manschetter samt

kragstöflar med sporrar och värja vid sidan,

pekande på ett å ett bord liggande dokument,

på en pelare synes grefliga Oxenstiernska vap-

net, vid pelarens fot står signaturen: J. A. Weise

I 740, i öfre

högra hörnet

har senare

ditm ålats ett

fönster hvar-

igenom man
ser Tidö; en-

ligt traditio-

nen gjordt af

Lucas Breda

d. y.

I trappan

hänger Axel

Oxenstiernas

son Erik

Oxenstierna,

ett knästyc-

ke i naturlig

storlek, må-

ladtaf Ehren-

strahl, hans

son Carl Gu-

Presidenten och riksrådet

Friherre Carl Johan Ridderstolpe.

Byst i marmor af J. T. Sergel.
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T

Salongen.

staf Oxenstierna, den siste grcf-

ven af Södermöre är sanno-

likt målad i Wien, där han var

envo3'é. ( Guvernören, grcfvc

Gabriel Oxenstierna af Crone-

borg är målad af utländsk

mästare i liten helfigur till hiist,

hans son generalmajoren, grcfve

y\xel (labriel Oxenstierna är

målad af j. A. Weise 1 740;

på Mkhus hänger ett porträtt

af honom (som förr tillhcut

Fiholmssamlingen) i långt hel-

skägg och kortkli[)pt hår samt

klädd i blå, pälsfodrad rock,

antagligen måladt under rvska

fångenskapen. I trapi)an hän-

ger äfven ett porträtt af Mag-
nus Gabriel De la Gardie, sign.

D. Klöcker l^hrenstrahl fec.

A:o 1684, således måladt två

år före De la Gardies död; ett Fältmarskalken Grcfvc Chrisloplicr Dclphiciis Dolina med familj.
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Nedre föl stugan.

synnerligen ståtligt och intressant porträtt från

hans ålders och pröfnings dagar.

I nedre förstugan hänga midt för entréen por-

trätten af amiralen Gustaf Wattrang och hans

hustru Catarina von Rosenfelt, som år 1723 till-

bytte sig Fiholm från kronan; båda signerade

Anna Maria Ehrenstrahl. Under dessa porträtt

står en stor ekkista med va-

pensköldar och initialer i fär-

ger, som tillhöra riksmarsken

Gabriel Oxenstierna till Kors-

holm och Wasa och hans

hustru Maria Christina, gref-

vinna till Lövvenstein och

Scharffeneck* På andra sidan

om ett Stjernsundsur hänger

ett synnerligen intressant hol-

ländskt porträtt från 1600-

talets början af en dam i svart,

urringad klädning, med hvit

spets och hvita, rikt veckade

underärmar. Som dörröfver-

stycken sitta tvenne 1 700-tals

sjöbataljstycken. Vidare hänga
här af Streng målade porträtt

af öfverstlöjtnanten grefve

Abraham Achatius Alexander

Dohna och hans fru grefvin-

nan Ulrika Stenbock. De
ägde Stjernsund i Närke,

men efter hustruns död sålde han Stjernsund

och flyttade till Vikhus, hvilket fideikommiss

tilldömts honom af Högsta domstolen år 1785.

Porträttet af grefvinnan Dohna är mycket in-

tressant som tidsbild, hon sitter vid sitt toilett-

bord i hvit peignoir med blåa bandrosetter och

har just tagit en »mouche» ur dosan; på bordet

ligga Vadstena adliga jungfrustifts band och

stjärna. På Stjernsund hänger ett pastellporträtt

af henne, måladt af Lundberg, där den juno-

niska gestalt bättre framträder, som förledde

skalden Johan Gabriel Oxenstierna till ett elakt

epigram —• »vid åsynen af grefvinnan Dohna
barhalsad» —

.

De i matsalen, rökrummet och salongen hän-

gande porträtten bilda en sammanhängande,
synnerligen intressant serie af familjerna Dohna
och Ridderstolpe samt med dem besläktade.

En stor familjegrupp af utländsk mästare framställer den fcirste

svenska Dohna med {amilj. Fältmarskalken, grefve Christoffer Del-

phicus Dohna (1628— 1668) i romersk rustning, sittande under ett

träd, bredvid honom hans gemål, grefvinnan Anna Oxenstierna af

Korsholm och Vasa, omkring dem leka barnen: Charlotta Eleonora

Amalia Lovisa och Fredrik Christoffer. Af denne Predrik Christof-

fer — sedermera generallcijtnant — samt hans grefvinna Loiiise An-
toinette Dohna finnas goda porträtt af utländsk mästare. Deras son,

generalmajoren grefve Carl August Dohna är målad som ung i lif-

drabantsuniform af D. Krafft ; ett porträtt af honom frän senare år

finnes på Vikhus. Hans fru Hedvig Ulrika Christina Soop af Limingo

är målad af .Schröder, sonen generallöjtnanten grefve Fredrik (Fritz)

Carl Dohna är målad i södra slcånska kavalleriets uniform med svärds-

ordens band och kraschan; ett utmärkt porträtt af Lorenz Pasch d.

ä. Denne Fritz Carls gemål, friherrinnan Fredrika Ulrika Sture (17 19— 1772) är den enda som fattas i serien och något porträtt af henne
har hittills fåfängt efterforskats. Af deras dotter Eleonore Louise

Grefvinnan Ulrika Dohna född Stenbock.

* På ^'ästanå i Småland finnes en fullkomligt likadan fiirvarings-

kista af samma ursprung.
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Antoinette Dohna finnes ett pastellporträtt

af Jonas Forsslunil samt en si<^nerad Scrjjcl-

mcdaljong (l78()). llon var j^ill med riks-

rådet, grefve Fredrik Vilhelm Kiddcrstolpe

(1730— 1816), af hvilkcn här finnes ett

charmant porträtt, signeradt C. F. von
Breda ])inx 1803. Af Fredrik \'ilhelms

äldre broder friherre Carl Johan Kiddcr-

stolpe — fideikommissets stiftare — finnes

den utmärkt vackra marmorbysten af Sergel,

utförd år 1786; pä sockelns främre ])lalla

är följande inskription: »Herr Carl Rid-

derstolpe . Friherre . Svea Rikes Råd .

President i Kongl. Lag-Commissionen .

Commendcur af Kongl. Xordst. Orden .

Född Den 30 December 17 18 . Delad'-

en lyckelig lefnad med Sin efterlefvandr

K: lIusFru J-'riherrinnan Fru Brita Cat.

v. Berchner . Ifrän Den 18 juli 1748 till

Den 28 jan. 1785 . Då han afled i Stock-

holm . Genom 'l'hesse Makars (iemensani-

ma Möda Gnmdlades och {""tdlhordades Till

Byggnad och Prydnail I'iholms Sätesgård

i Stnimsholms Län, Stora Rylterns socken

. Hvarest Thcnna Bild vittnar alt Theras

Ättlingars Yjipersta Plikt . Ar . Tacksam-
het och -Arkäntsla . Emot Theni som
Wårdat Theras Framtida väl.» Han>
> efterlefvande kära Husfru är bevarad al

eftervärlden i en betydligt enklare form.

nämligen liten bröstbild, målad af Schn";

der. flans far, amiralen friherre Carl von

Frischen Ridderstolpe (16X4— 1762) —
adlad af Carl XH, gjord till friherre af Adolf

Fredrik — är målad af Arrheiiius och hans fm Margaretha Gvllenkrook

är målad af Bränder. Deras tredje barn, dottern Ulrika Eleonora

Ridderstolpe samt hennes f<)rsta man Georg Thomas von Berchner
äro målade af (ieorg Desmarécs, hennes andra man, generalen grefvc

Valter Reinhold Stackelberg är målad af Arrhcnius. Den ofvannämnde
Georg Timma-, von r.i rclincis fiir^ia fiu l''.va Wallrani;. i-n dotter till

f.

1

I»

Landsböfdingcn Grcfve F. L- Ridderstolpe.

(Oljemålning af K. T. .Staaff.

Matsalen.

I-'iholms första husfni, är målad af Schröder; denna invecklade fainilje-

gru|ip hänger i rökrummet och är här afbildad.

Fredrik \'ilhelms son, gcnerallcijtnanten grefve Carl Ulrik Ridder-

stolpe är målad af K. T. Staaff efter ett porträtt pä Vikhus af N.

J. Blonunér. Carl Ulriks broder, landshöfdingen grefve Fredrik I,ud-

vig Ridderstolpe är målad af K. T. Staaff, och hans fru Karoline

Kolbe af S<)dermark. Af dessa båda finnas dessutom af Byström
ulfiirda, synnerligen skickligt arbetade hufvuden i hvit marmor, hvilka

framhålla detta pars ovanliga skönhet. Skönhet är ju ett ord, som
i allmänhet cj bör användas om en man, men här är det det enda

riktiga. Bystriim har iifven å en kanié utfört en profilbild af denne

sin viin från Romvistelsen. En teckning med underskrift: »Baronin

Caroline von Kiddcrstolpe — nach der Natur gezcichnct von Mathilde

von Waldenburg» ätergifvcr hennes drag från yngre d;tgar som firad

sk()nhct och sångerska. Hennes stamViok, däri en mängd kungliga

personer och iifver 200 af märkesmänncn på konstens och litteraturens

område ha skrifvit, är i intressanta utdrag återgifven hos Ahnfelt i

»Ur svenska hofvets och aristokratiens lif».

I.andshiifdingens ende son, majoren grefve Carl Gustaf Ridderstolpe

- den nuvarande fideikommissariens fader — är målad i olja af

IClsa Kanlzow, dessutom finnes af honom en byst från yngre dagar,

signerad H. Hansen 1850.

lUom nu upjiriiknade familjeportriitt, finnas många andra, som

fiirtjäna uppmiirksanunas. Ett ståtligt pastellporträtt af Gustaf Hl,

måladl af Lundberg och infattadt i en praktfull, skulpterad original-

ram, är en gåfva från konungen »Till Thess öfverkammarhcrre Fri-

herre Fredrich Ridderstolpe •> år 1 782. 1 riikmmmet hiingcr ännu

ett i)ortrält, som mera intresserar som dokument än som konstvcik.

Del är en teckning i pastell af Axel Oxenstierna, enligt inskriften på

framsidan: »Copie d"apres Toriginal, peint å Paris 1633 par Dunioul-

lier». Originalet gafs till Villerhets-, Historie- och Antikvilels-aka-

demien af grefve C. E. Gyldenslolpe. Detta original var enligt en

anteckning: fait cc vendrcdi 4 de mai 1633 en moins d'une demie

heurc dcvant la naturc i>ar Dumoutticr», på baksidan var tillfogadt:

• måladt vid en conferencc med Cardinal Kichelicu». Hvar detta

original nu finns är okändl, hvilket gifvcr Fiholmsbilden ännu hiigre

värde som kulturdokument.

Ett paslell])ortr;itt af Gustaf IV Adolfs gemål Fredrika Wilhelmina

Dorothea är en gåfva af ex-drottningen till Fredrik Ludvig Ridder-

stolpe, då han på hemväg från Italien uppvaktade henne i Karlsruhe.

lian leds.agade på sin tid den fördrifna kungafamiljen ur Sverige.

Sista kvällen hade Ridderstolpe läst högt för drottningen och då

oförmärkl tagit en lösfläta (af hennes eget hår). Flätan troddes först

vara iniiackad, men senare anades rätta förhållandet, hvarför drottnin-

gens f%sta fräga i Karlsruhe lydde: »Hvar har Ridderstolpe gjort af

min hårfläta?» — »I denna medaljong har jag endast förvarat några

strån däraf — det öfriga är utdeladt bland de många som dyrka och

beimdra Ers Majestät;» ett svar som mottogs under tårar.
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Ridderstolpe var en intelligent och slagfärdig man och därtill skön

som Apollo — en fulltonig efterklang af det gustavianska tidehvarf-

vets charme. Han förnekade ej att »Gud är kärleken* men ansåg

äfven att »Kärleken är Gud».

Dessutom finnas porträtt af Hedvig Eleonora, af Fredrik I:s

första gemål Louise af Preussen, af Fredrik Christoffer Dohnas andra

fru Eleonora Elisabeth Oxenstierna af Croneborg samt af hennes

mor m. fl.

Till denna i sitt slag storartade samling komma
ytterligare några miniatyrer, däribland ett här-

ligt porträtt af grefvinnan Eleonora Louisa An-

toinette Dohna, måladt af Hall. Grefve Johan

Liljencrantz är målad af Sparrgren, af landshöf-

dingen Fredrik Ludvig Ridderstolpe är ett por-

trätt signeradt Gillberg 1807, af hans fru ett,

signeradt J. H. 1 8
1 5 (tysk mästare). Af gref-

vinnan Ellen Ridderstolpes farfar Henric Julius

Oldenburg är ett porträtt signeradt L. H. Roos
1 8 1 2 och af hennes farfars far, majoren vid

Ostgöta kavalleri Johan Fredrik Oldenburg, är

ett godt porträtt, antagligen måladt af P. Köhler.

Detta är monteradt i en vackert arbetad guld-

infattning med en krans af äkta pärlor.

Tack vare Fiholms egenskap af fideikommiss

och dess innehafvares stora intresse har där

bevarats många minnen från förflutna tider.

Där finns en silfverdosa med monogram samt en

sigillstamp, som tillhört Axel Oxenstierna, me-

daljer, stansar, sigillstampar, schabrak, duktyg,

Magnus Gabriel De la Gardie.

Oljemålning af D. K. Ehrenstrahl.

Axel Oxenstierna.

Kopia efter oljemålning.

servietter m. m. från Dohnafamiljen; försedda

med deras vapen och monogram.
Vapensamlingen är ej stor, men äfven där

knyta sig intressanta personliga minnen till

många af föremålen, exempelvis den värja, som
tillställdes sedermera landshöfdingen Fredrik

Ludvig Ridderstolpe för hans hjältemodiga upp-

trädande vid branden under furst Schwarzen-

bergs fest för Napoleon I (se Ahnfelt, del VI,

sid. 270). Denna värja bär inskriptionen »Sophie

Thérése Princesse de la Leyen. Brulée le i:er

et Morte le 5 de jeuillet 18 10». Vidare den

hederssabel han fick af kung Joachim Murat i

Neapel, hvars adjutant han var åren 1 8 1 1 och

18 1 2, samt hans landshöfdingevärja med val-

språket: »Gå tjena Fosterland Förnuft och Mänsk-

lighet. Uppoffra Dig för det. Men nämn ej

tacksamhet».

En orientalisk sabel med vacker damascener-

khnga, hvarpå synas arabiska bokstäfver i in-

lagdt guld togs en gång från sjöröfvare utanför

Tunis af amiralen Carl Ridderstolpe. En ele-

gant bössa, signerad Destordeur å Paris, med
rika silfverbeslag i rokoko och guldinläggningar

å pipan, är en gåfva af Marie Antoinette till Axel

von Fersen. Ett par rikt dekorerade pistoler,

signerade Devineau å Paris, ha tillhört marskalk

Ney och äro en direkt gåfva till Fredrik Lud-

vig Ridderstolpe.
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Biblioteket och arkivet pä Fiholm ha att upp-

visa många dyrbara och intressanta saker. Ar-

kivet ordnades på i88o-talet af dåvarande fi-

deikommissarien grefve Carl ( justaf Ridderstolpc

och grefve F. U. Wrangel, hvilken då en längre tid

bodde på Fiholm. Ursprunget utgjordes af det

gamla Dohna-arkivet, hvartill senare kommit
bref, dagböcker, handlingar m. m. rörande fa-

miljerna Oxenstierna, Wattrang, von Berchner

och Ridderstolpe; i synnerhet är landshöfding

Fredrik Ludvig Ridderstolpes brefväxling med
framstående män på skilda områden, såväl inom

som utom Sverige, af stort intresse. Bland

mängden af dyrbara dokument må anfr)ras Axel

Oxenstiernas testamente, där de sista sidorna

äro af rikskanslärens egen hand; äfven hans

grefvebref finnes här, tillsammans med åtskilliga

andra diplom i vackert utstyrda skinnband med
vidhängande stora sigill i trädosa. Anträd, vac-

kert dekorerade i guld och färger, finnas för

familjen Dohna — från Karl den store, för

Carl Oxenstierna i 22 led, uppgjordt år 1604,

för ätten De la Gardie — från Robert De la

(lardie, gift 1387 med Anne (ri-",standart, till

och med Magnus Gabriel De la Gardies barn,

för familjerna Ridderstolpe, Liljencrantz m. fl.,

Lecköö slotts inventarium för år 1677 samt

en större samling bref från pfaLgrefven Carl

Gustaf till Magnus Gabriel De la Gardie samt

från honom till Marie luiphros}'ne m. fl. Vidare

Amarantherordens stiftelse 'urkund, undertecknad

af drottning Christina samt en stor mängd inven-

tarier,boupptcckningar och arfshandlingar r()rande

familjerna ( )xenstierna, Soop, hersen och Dohna.

Det är grefve Axel Ridderstolpes afsikt att

fullfölja sitt pietetsfulla och vällyckade arbete

på Fiholms värdiga iståndsättande genom att

af sydvästra hörnrummet i öfre våningen göra

ett biblioteks- och arkivruin. 1 fönstren skulle

då infogas de gamla dyrl)ara glasmålningar,

som framställa Axel Oxenstiernas och Anna

Akesdotter Bååts anvapen tillhörande ätterna

Oxenstierna, Bååt, Piielke, Trolle, Losse, m. fl.

och som ursprungligen afsetts för kyrksalen och

rustkammaren på Tidö.

Känsla och pietet för tradition och minnen
är ett genomgående drag på Fiholm, som tagit

sig sympatiska uttryck i många former och

sträckt sig öfver alla områden. Hofverisystemet,

som eljes ej användts sen långliga tider tillbaka,

fanns ännu kvar vid Fiholm under nuvarande

fideikommissariens faders tid.

Fiholms fideikommiss, med underlydande går-

dar Giresta, Tibble, vSylta, Ulfsta m. fl. inom
Ryttern, Säby och Lundby socknar, omfattar

ungefär 19 mantal med 1,250 tunnland åker

och äng samt 1,000 tunnland skog och hag-

mark. Taxeringsvärdet är omkring 350,000 kr.

Allén.
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MUNKTORPS SOCKEN, SNÄFRINGE HÄRAD, VÄSTMANLANDS LÄN

Af ERNST MALMBERG

Henrik Nilsson — hertig Johans af Öster-

götland fogde öfver dess hus och län

samt häradshöfding och befallningsman

på Stegeborg — efterlämnade fyra söner, hvar

för sig adlade under namnen Rytter, Reuter och

Reuter af Skälboö.

En af dessa, Carl

HenrikssonReuter

tjänte vid general

Slangs regemente

till häst och var

1666 öfverkom-

mendant på Gott-

land. Han skref

sig till Ny-Wäla,
det nuvarande Stä-

holm, som han

gjorde till säteri af

några hemman i

vSäby. Efter honom
gick gården till

hans brorson, kam-
marherren hos

drottning Christi-

na, Gustaf Reuter

af Skälboö (1639— 1703), som lämnade den i

arf till sin äldste son öfverste Gustaf Reuter af

Skälboö.

Af dessa bodde blott den förstnämnda på
Stäholm och har byggt ursprunget till den ännu
kvarstående hufvudbyggnaden.

Generalkonsul

Ernst Philipson.

Öfverste Gustaf Reuter dog år 1732 på Skåf-

vesund i Nerike, som han ärft efter sin mor,

friherrinnan Margaretha Helena Kagg, och lig-

ger begrafven i Glanshammars kyrka i det af

hans fader år 1678 uppförda ståtliga grafkoret,

där samtliga här

nämnda herrar

Reuters konterfej

hänga. Öfverste

Gustaf Reuters arf-

vingar sålde Stä-

holm till kammar-
herreJonas Steuch,

hvilken år 1756
sålde gården till

grefvinnan Hed-
vig Sture, född Pi-

per,som året därpå

öfverlät Stäholm

till sin son, löjtnan-

ten vid Västgöta

kavalleri, friherre

Sten Gabriel Sture.

Han bodde på Stä-

holm och är antag-

ligen den som gifvit corps de logiet dess nuva-

rande utseende; hans första fru, grefvinnan Sophia

Eöwen död i 760 — är begrafven i Munktorps

kyrka. Ar 1787 köpte brukspatron Jakob Ramsell

Stäholm med Sör-Wåhle, af hvilka han två år

senare bildade ett fideikommiss för sin fosterson

Fru Lydia Philipson

född Zetterberg.
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«7 u^,^'^.

»

t>.:

Stälioliii Juin parken.

kapten Johan Julius Bas^ge af Söderby och dennes

hustru Charlotta de I,a val. Vid kapten Bagges
död 1807 öfvergick gården till ende sonen, rytt-

mästaren vid Lifregementets kyrassierer Jakob
Pehr Erik Bagge, som dog barnlös är 1828,

då Stäholin tillföll hans efterlefvande syster Lo-

visa Charlotta, gift ^med öfverstlöjtnanten Henrik

Sebastian Tham. Ar 1841, efter moderns död,

erhöll sonen, sedermera ryttmästaren Henrik Se-

bastian Tham fideikommisset, hvilket efter hans

död 1908 lämnades* till systerdottern Louise

von Stockenström, gift med majoren vid Lif-

regementets husarer, kammarherre Anders Otto

Emil Hedenstierna. Ar 191 i fingo de Kungl.

M:ts tillstånd att utbyta egendomarne mot pen-

ningfideikommiss, h varvid hufvudgården Stäholm

såldes till gener^ilkonsul Ernst Lhilipson, gift

med Lydia Zetterberg.

Det nuvarande Stäholm har ett taxeringsvärde

af ungefär 200,000 kronor och omfattar 7'/.,

mantal med en areal af ungefär 1,400 tunn-

land, däraf 650 tunnland åker, allt under eget

bruk, underlättadt däraf att det är en samman-
hängande ägofigur rundt om själfva gården, lig-

gande i en sakta sluttning ned mot den genom
området flytande ån och inramad af skog och

hagar, med en jord, diir det verkligen lönar sig

att drifva jordbruk.

Gårdens byggnader tjäna — utom den di-

rekta n\'ttan — iifven rent estetiska kraf. Den
' l'i(liMU()niiiussari('n ojier riiU all ulsc sin (.-flcrliäilaro.

prydliga ladugården, omgifven af granhäckar

och alléer är inpassad i landskapet så, att den

höjer helhetsintrycket, hvilket ej alltid är förhål-

landet; den uppfördes pä 1 880-talet af den siste

fideikommissarien, ryttmästare Tham, som under

de 67 år han innehade Stäholm kan sägas ha

nyskapat det. Med en kärlek för gården och

dess folk, hvars verkningar ännu gör hjärtat

varmt. \'ilja och tradition återverka på hvarann,

och ännu ha ej »Hatets sånger» nått denna i-

dyll, där 26 medaljer för långvarig och trogen

tjänst utdelades vid siste fideikommissariens bort-

gäng.

Stäholm ligger vid Mälaren, en half mil från

Köping och utgör en vacker oas i denna trakt,

som eljes har ett stadgadt och välförtjänt rykte

för fulhet. Väl vårdade alléer, park och träd-

gård omgifva corps de logiet, hvilket ligger på

en kulle, svagt sluttande åt alla sidor; de gamla

terrasserna med sina klippta häckar funnos kvar

ilnnu på 1860-talet, då de fingo vika för mo-

dernare anläggningar i engelsk stil. Det ur-

sprungliga, rektangulära envåningshuset har nu

gaflar tillbyggda pä alla fyra sidorna; i sam-

band med denna ombyggnad äro antagligen

äfven de närmaste flygelbyggnaderna uppförda.

Ur arkitektonisk synpunkt förete husen ingen-

ting anmärkningsvärdt, det är enkla, lugna linjer,

som tiden smält samman med omgifningen till

ett harmoniskt, tilltalande helt.

Hufvudbyggnaden är af trä, liksom flygel-
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Stäliolin från allén-

byggnaderna reveterad och hvitrappad, den åt

parken vettande källarvåningen, som inrymmer
den välordnade köksafdelningen, har synnerligen

kraftiga, något rustika murar. Nedre våningen

inrymmer hall, till vänster därom ett stort bi-

blioteksrum, till höger tambur och serverings-

rum; åt söder, mot parken, ligga matsal, salon-

ger och fruns skrifrum samt i öfre våningen

sofrum och gästrum. Flertalet rum ha kvar

sina dekorativa Mariebergskakelug-

nar. Det är ett välordnadt, be-

kvämt hem, prydt med en rik sam-

ling gamla vackra möbler och konst-

saker, som nuvarande ägaren hop-

samlat under sin mångåriga tjänste-

tid utomlands.

I själfva entrén stå tvenne syn-

nerligen praktfulla kandelabrar, i 7j

m. höga, signerade »Joan Fr. Lorta

sculps. 1788», kvinnofigurer i mörk
brons, stående på låga marmorko-
lonner med förgyllda bronsplattor,

figurerna uppbära facklor, hvarur

uppstiga fem rikt ornerade ljusar-

mar samt i midten ett rökelsekar

med bockhufvuden och guirlander;

allt i förgylld brons. I hallen stå

dessutom två 1600-tals ekskåp, på
hvilka äro placerade urnor och tall-

rikar af Mariebergsfajans.

Salongernas möblering är i huf-

vudsak ren Louis XVI. I Gröna
salongen stå mellan fönstren roko-

kobyråar, uppbärande hvar sin Louis

XVLpendyl, den ena i marmor och
förgylld brons samt wedgewoodme-

daljong, den andra af vackert slipad kiistall och

brons, som tillsammans med ett par tillhörande

kristallurnor bildar ett elegant och dyrbart gar-

nityr. På bord och byråar stå dessutom vackra

och sällsynta porslinspjäser från Haag, Amster-

dam och Weesp. Väggarna prydas af taflor,

genre af P. Eskilsson samt landskap al Alfr.

Wahlberg, Hagborg, Per Ekström och Fritz

Thaulow.

Gröna salongen-
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Möbeln i (iula salongen är af franskt ur-

sprung", fåtöljerna klädda med dyrbara, gamla
franska tapisserier med djurmotiv. I ett hörn

står ett i6oo-tals kabincttskåp af el)enholts med
målningar af van der Veide, öfver en praktfull,

lackerad japansk skärm hänga några japanska

målningar, däribland en SNnnerligen intressant

med figurer i guld mot grå bakgrund, inköpt

1 907, då Jan Cock Blomhoffs samlingar sking-

rades, till hvars pärlor den räknades. Rlomhoff

var 181 7 — 1823 guvernör på ön Décima och

hopbragte då en dyrbar och sällsynt samling

japansk konst.

Mellan fönstren står en Anior i hvit marmor,

utförd i Rom år 1858 af J.
V. Molin, på be-

ställning af generalkonsul Fhilipsons morfar.

Afven detta rum har sin eleganta Louis X\'l-

pendyl i marmor och förgylld brons, signerad

Trouvez å Paris, med tillhörande kandelabrar;

dessutom dekorativt porslin, gamla danska urnor

sachsiska grupper, äkta wedgewoodpjäser samt

fint utförda arbeten i elfenben och brons jämte

annan preciösa. \'äggarna täckas af fyra mag-

nifika »Verdures flamandes».

Matsalen är dekorerad med en rikhaltig sam-

ling holliindskt porslin af gamla sällsynta pjäser,

taflor af holländska mästare samt en reproduk-

tion af Linnés porträtt i lappdräkt (intaget i

Tullbergs »Linnéporträtt», sid. 71). I ett hörn

står en afgjutning af Börjesons: »Gosse lekande

med krabba». 1'Vuns skrifrum har en Chippen-

dalemöbel samt sekretär och bokskåp i Louis

X\l, på väggarna hänga taflor af Geskel Salo-

man, Alfr. Wahlberg, A. Nordgren och Lerche.

Biblioteket är hemmets tyngdpunkt, dess stör-

sta och vackraste rum, som ger stället dess

karaktär — hvardagsrummet, med en veranda

utanför, på östra gafveln. Här är en utsökt

vacker samling värdefull litteratur, absolut fri

från fyllnadsgods och bunden i gedigna och

eleganta skinnband. Ägaren är en bibliofil med
sinne ej blott för innehållet utan äfven för den

yttre formen. Fullständigast äro afdelningarna

historia, personhistoria och topografi, allt från

de äldsta krönikorna samt Olai och Johannis

Maeni historia intill de modernaste memoarverk

och ortsbeskrifningar. Svensk och fransk i 700-

talslitteratur stammar från det berömda Rosen-

haneska biblioteket, ungefär 1,500 volymer af

sällsynta upplagor i rikt ornerade originalband,

som kommit hit via Täckhammar, Yxtaholm;

handskrifter och vetenskapliga arbeten skänktes

tidigare af friherrinnan Sophia Eleonora Jen-

nings, född Rosenhane, till Uppsala universitet.

Ett uppräknande af dyrbarare arbeten och

planschverk skulle föra för långt, men ett måste
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É

Biblioteket.

nämnas, ett i samtida praktband inbundet, illu-

mineradt dedikationsexemplar af Linnés ståtliga

»Hortus Cliffortianus, Amsterdami 1737», med
en kolorerad frontispis samt titelblad och ru-

Elt hörn i fruns skrifrum. Chippendale-möbel.

briker i förgylld reliefskrift. Enligt autentiskt

intyg är det köpt från Hartecamp och har

troligen tillhört George CHfford, hvars trädgård

det behandlar och hos hvilken Linné bodde å

Hartecamp åren 1735— 1737, med tillgång till

ett utmärkt bibliotek och rika samlingar och

under hvilken tid han genom Cliffords frikostig^-

het sattes i tillfälle att utgifva såväl detta som
andra, tidigare påbörjade arbeten.

På bokhyllorna är placerad en mycket repre-

sentativ samling färgrikt, orientaliskt porslin,

hvaribland i främsta rummet märkas ett par

ståtliga urnor i »Camaieu bleu» med porslins-

dockor som öron; ett par liknande finnas å

Trolle-Ljungby. Vidare ett par dekorativa »cor-

nets, famille verte», två krukor med lock, s. k.

»Capucin», vaser i »famille rose» och en hel

kollektion af det ytterst sällsynta »bergblau»,

ett porslin med hvit botten och figurer i »bleu

du roi». Dessutom finnas här vackra orien-

taliska bronser, en mycket gammal Buddhabild

af förgylldt trä samt annan preciösa.

Det är rika samlingar hopade på Stäholm,

men de ha sammansmälts till ett väl hopkom-
poneradt och tilltalande hem tack vare ägarens

säkra och odlade smak. Det hvilar en stilla

och solig prägel däröfver — en söndagsfrid,

som väl harmonierar med den bhda hjärtats

godhet hos hemmets genius.
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SKINNSKATTEBEROS SOCKEN, SKiNNSKATTEBEROS BERGSLAG, VÄSTMANLANDS LÄN

Af ERNST MALMBERG

Iden af skogar, beri^- och sjöar uppfyllda norra

delen af \';istmanland, omkring- Kolbäcksån

och Hedströmmen, ligi^a Norbergs och Skinn-

skattebergs l)ergslagar, där grufdrift och bergs-

bruk sedan ur-

minnes tider varit

hufvudnäringen.

Skinnskattebergs

bergslag, omfat-

tande socknarna

Skinnskatteberg,

Gunnilbooch 1 led,

är en mycket gam-
mal bygd. Magnus
Ladulås hade här

en kungsgård på
det nuvarande

hemmanet Bårens

ägor invid Nedre
Vättern, där han

ofta vistades och

hvarifrån många
af hans skrifvelscr

äro daterade. Den
gamla »kungsbyggningen

l)()rjan af i6oo-talet.

Skinnskatteberg kallades i äldsta tider Skin-

säckiaberg. Man förmodar, att namnet uppstått

däraf, att orten betalat sin skatt i skinnvaror

och att namnen P)aggå och Baggemarken skulle

ha samband därmed.

Brukspatron

Em s t Hcijkcnskjö Id

lär ha stått kvar till

Till följd af den rika tillgången på grufvor

och skogar uppstodo här under tidernas lopp

en m;ingd bruk, Riddarh}ttan, Uttersberg, Baggå,

Skinnskatteberg, Ferna, Karmansbo, Bernsham-

mar m. fl., af

hvilka Skinnskatte-

l)erg" som bruks-

domän är det yng-

sta inom denna

bergslag. Då det

i äldre handlingar

talas om Skinn-

skattebergs bruk,

menas därmed det

inom samma soc-

ken belägna Rid-

darhyttan,därgruf-

vor arbetats sedan

hedenhös och den

s. k. Chronsmedjan

af urminnes tider

varit brukelig med
en härd. En af de

pfamla grufvorna

kallades Hedningagrufvan — och år 1420, då

grufvorna länge legat i ödesmål, anhöllo Skinn-

skattebergs bergsmän hos konung Erik af Pom-

mern om bekräftelse på det dem af dess före-

trädare förundte privilegium.

Att kronan äfven dref bergsbruk här, fram-

"år af Gustaf Vasas bref från Kalmar den 15.

Fm Agnes Heijkenskjöld

född Lundström.
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november 1552 till fogden Olof Knutsson, hvari

denne får befallning att flytta folk och redskap

från det nedlagda bergsbruket vid^ Hadaberg

och Stigsboda till Skinsäckieberg. Ar 1620 —
under den svåra penningebristen — fick köp-

mannen i Stockholm Hans Urbansson Skinn-

skattebergs bruk med torpen Riddarhyttan och

Lindestorp i arrende med befallning, att han

skulle hafva ett noga inseende, att Ridderskapet

och Adeln icke tillfogade allmogen orätt och

öfvervåld i de till bruket anslagne socknar. Och
år 1649 konfirmerar drottning Christina privi-

legierna för »Inwånaren och Rådzförvvandten

här i Stockholm Hans Hansson, som tillhandlat

sig af Hans Urbansson Skinnskattebergs koppar-

bruk» — för en ansenlig skuld af 180 skep-

pund garkoppar.

Det nuvarande Skinnskattebergs bruk har i

likhet med de flesta inom bergslagerna uppstått

genom sammanslagning af flera enskilda hyttor

och hammare. I 1637 års bergmästareberättelse

uppräknas följande hammare, belägna vid »Kyrk-

strömmen» mellan öfre och nedre Vättern:

»En hammare i Kyrkbyn med 2 härdar upp-

bygd år 1608.

En d:o i d:o med 2 härdar uppbygd år 1628

och brukas af Anders Lockman.
En d:o i d:o med i härd uppbygd 1628 bru-

kas af Michel Hysing.

En d:o i d:o med 2 härdar uppbygd 1626 bru-

kas af Olof Hysing.

En d:o i d:o med i härd uppbygd 1624 bru-

kas af Herr Steffan Kyrkoherre.

En d:o i d:o med 2 härdar uppbygd 1 6 1 8 bru-

kas af bergsmän.»

Familjen Hising, som kraftigt ingripit i brukets

senare öden, hörde således äfven till dess grund-

läggare; herrarne Hising tyckas dessutom ha
haft borgmästarsysslan i Köping som ett slags

fideikommiss, hvilken befattning ej synes ha
hindrat dem att sköta om sina intressen i Skinn-

skatteberg. Ulrica Eleonora och rådet skrefvo

den 13 Febr. 17 14 till Karl XII med under-

dånig anhållan »att provinsialfiscalen der å orten

Oloff Hising måtte få njuta den nåden att blifva

borgmästare.» •— — — »Och som landzhöf-

dingen jämvähl gifwer Hising gott wittnesbörd

om hans kapacité och skicklighet, förmälandes
derhos, at han länge tjent, i det han warit cas-

seur, notarius och stadzsecreterare i Kiöping,

såsom ock sedermera i tre åhrs tid provincial-

fiscal i Wässmanland, wid hwilka beställningar

han skall hafwa wist all behörig flit, trohet och
skickelighet, såsom en lärd och drifwande man,
hwars fader och förrfäder i långa tider beklädt

borgmästarebeställningen i bem:te stad, så att

nampnet hos borgerskapet är mycket älskeligt;»

Kung Karls svar lydde: »Upsättes fullmackt

för Hising och afsked för Thun. Demotika d.

16 junij I 7 14. Exped.»

Genom utdrag ur köpekontrakten i brukets

arkiv får man den bästa och mest koncentre-

rade öfversikten öfver den följande utvecklingen.

Från år 1627 finnes ett köpebref för borg-

mästaren i Köping Micael Hising på »ett stycke

Tägt vid Strömmen samt ett Hammarställe —
för en ^Laggild oxe och två par Ryska hand-

skar.» Aret därpå köper han i Nedra Här-
den i Broby smedja.

Ar 1645 i^itfärdar drottning Christina skatte-

bref åt borgmästaren i Köping Olof Hising på
kronohemmanen Emthyttan, Krabo och Gerån.

Ar 1646 får han fastebref på Bernshammars
bruk, på Hisingshammaren med tvenne härdar

samt Skinnsbergshammaren med tvenne härdar

och år 1650 fastebref å nedra hammaren i

Skinnskattebergs ström; Wetterskogshammaren
kallad.

Ar 1668 tillställer drottning Hedvig Eleonora

Kammar-Collegium ett bref med befallning att

undersöka på hvad sätt borgmästar Olof Hising

erhållit skatterättigheter å Wetterskoga, Aspbo,

Krabo, Emthyttan, Sundet och Gerån, men det

tycks ej ha åstadkommit någon ändring, ty år

1673 får sekreteraren Anders Barkman Leijon-

clou bref å besittningen af dessa skattehemman,

som tillfallit honom efter borgmästaren Olof

Hising.

Ar 1677 utfärdar Kongl. Bergs-Collegium

privilegium för Assessor Johan Utterclou, nobil

Utterklo, (efter hvilken Uttersberg har sitt namn)
som köpt af Leijonclou, att få uppbygga en ny

hammare på det afbrända Gårdshammarstället

samt tre års frihet från hammarskattsafgifter.

Ar 1678 får borgmästare Micael Hising d. y.

fastebref på »ett stycke Tägt liggande utmed
strömmen från Broby hammarsmedja samt ett

hammarställe der Broby qvarn stått.» Ar 1709
säljer Johan Loo sitt järnbruk med tillhöriga

hemman i Skinnsberg till bruksförvaltaren Christ-

jern Christjernin, --- från Ramnäs — hvilken

snart åter sålde det till öfverstlöjtnanten Georg
von Heijne. Han innehade denna del i många
år och försökte införa någon ordning inom sam-

hället, hvilken att döma af de många krogarna

och slagsmålen förut tycks hafva varit mycket

ringa. Såväl Olof Grau i sin »Beskrifning

öfver Westmanland» som Tuneld förklara, att

vid denna tid hade Skinnskattebergs by vid

kyrkan »många vackra gårdar, som tillhöra
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ståndspersoner och ser ut som en liten stad.

De som äga gårdar här, betala ock tomtören
till Kronan». Numera finnes intet kvar af denna
by, på hvars plats den nuvarande »Skinnskatte-

bergs herrgård» ligger.

På I 730-talet började presidenten grefve Fred-

rik Gyllenborg — som
förut ägde Uttersberg

och Bernshammar —
att inköpa delar i Skinn-

skatteberg. Ar 1737 köp-

te han af smeden An-
ders Mattsson en honom
tillhörig gård med kål-

täppa på Skinnsbergs

backe och år 1747 sål-

de öfverstlöjtnanten von

Heijne genom förmed-

ling af herr l^ngelbrect

Gother i Stockholm till

honom »Lockmansham-
maren med Tulk^varn

ochtillhörandehemman.»

Ar 1749 förvärfvades

smedsåldermanncn An-

ders Winges gård i

Skinnsbergs by och de

närmast följande åren

öfriga andelar i samtliga vid Kyrkbyn liggande

hammare och härdar med undantag af den härd

i Prästhammaren, som socknen år 1664 fått

bergscollcgii tillstånd att insätta, och hvilken

skulle evärdeligen tillh()ra prästbordet i socknen.

Detta smide har sedan arrenderats af Skinn-

skattebergs bruk tills det för icke lång tid till-

baka inköpte det till prästhilrden ht)rande vatten-

fallet för 2,000 kronor, hvaraf räntan nu up[)-

bäres af församlingens pastor.

Grefve (iyll(>nborg genomfcirde en ordnad

bruksrörelse och utvidgade bruket på alla sätt.

Ar I 75 I utfärdar bergscollegium privilegier för

grefve Gyllenborg att i Skinnskattcbergs ström

få inrätta tvenne plåthamrar till 1 50 skeppunds

järnplåtars utsmidning vid hvardera och två år

senare erhöll han tillstånd att vid plåtverket få

f(")rfärdiga allehanda fcirtennte och oförtennte

bleck- ocIt pannarbetcn, samma år får han till-

stånd att uppbygga tvenne plåtsmcdjor, ett vals-

verk, ett stålverk, åtta spikhamrar, järntråddra-

gare och kniphammare.

Grefve Gyllenborg tillhc)nle hattpartiets slu-

gaste partigängare, som aldrig hördes på riddar-

huset — men styrde. C. G. Malmström skrifver

om honom, att ingen skickligare än han förstod

konsten att bearbeta människors egennytta, för-

Willirliu Hisinjjvr.

domar eller passioner, att värfva och samman-
hålla ett parti, att upptäcka och begagna hvarje

splittring i motpartiets leder. Ingen var heller

outtröttligare att uppspåra motståndare, som
kunde vinnas, eller anhängare, som kunde öfver-

talas besöka riksdagarna, och ingen kunde så

som han uppgöra pla-

ner till en riksdagsintrig,

sammansätta vallistor,

välja rätta ögonblicket

för en motion eller vote-

ring. Som belöning för

sitt nit utnämndes han

till president i Bergs-

collegium samt blef ban-

kofullmäktig, af hvilken

befattning han begag-

nade sig för att skaffa

penningar till sina vid-

l}-ftiga enskilda affärer;

I 75 1 erbjöds han att

blifva riksråd, men af-

böjde detta, då han an-

såg det skulle hindra

hans privata verksamhet.

Då han dog år 1759,
måste Sveriges ständers

bank öfvertaga hans

egendomar. Den 26 juni 1771 öfverläto herrar

Banco Commissarier Skinnskattcbergs bruk med
därunder lydande hemman i såväl Västmanlands

som Stora Kopparbergs län på brukspatron Wil-

helm Hising, som förut ägde det i närheten

liggande Baggå. Han byggde Skinnskattcbergs

ståtliga corps de logis, som å en stentafla i

frontonen bär inskriften W. H. (Wilhelm Hising):

B. C. F. (Barbara Catarina Fabrin) hafvva grun-

dat detta hus 1779.

Han dog den 9 januari 1780 och hans hustru

den 22 aj)ril samma år, hvarefter Skinnskatte-

berg ärfdes af sonen Wilhelm Hising, nob.

Hisinger (1766— 1852). Efter slutade studier

tjänstgjorde han en tid i bergskollegium, men

bosatte sig snart på Skinnskatteberg, utan att

därför öfvergifva vetenskapen. Hans forsknin-

gar inom geologi, mineralogi, botanik och kemi

ha resulterat i en mängd värdefulla afhandlingar,

hvilka finnas uppräknade i Vetenskapsakademiens

handlingar för år 1852. Han var ledamot af

såväl Vetenskaps- som Landtbruksakademien

samt af flera utländska lärda samfund. Veten-

skapsakademien lät 1859 slå en medalj öfver

honom. Hans vän Berzelius var upprepade

gånger gäst på Skinnskatteberg och skref där-

ifrån, att han »af geologen Hisinger utfördes
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allra först på mineralogiens fält, och att första

skörden derpå, redan 1803, var upptäckten af

en ny metall Cerium.» De gjorde äfven senare

en mängd viktiga arbeten tillsammans. Den stora

samlingen bref från Berzelius till Hisinger, som
tidigare förvarats å Skinnskatteberg, är nu öfver-

lämnad till Vetenskapsakademien.

Hisinger var gift med friherrinnan Anna
Märtha Eleonora Taube och hade med henne

två döttrar, Charlotta Wilhelmina, som dog ogift,

samt Sophia Eleonora, gift med sin kusin bergs-

rådet Detlof Heijkenskjöld (1780— 1831). Hans
far, majoren Adolf Heijkenskjöld, var gift med
sin kusin Christina Sophia Hising, dotter af

Wilhelm Hising på Skinnskatteberg, och ma-

bolag, hvari familjen Heijkenskjöld och med
dem befryndade inneha samtliga aktier.

Bruket omfattade till för några år sedan 30,000

tunnland, belägna omkring Storsjön samt öfre

och nedre Vättern, men sedan Billsjö masugn
med tillhörande grufvor och stora skogsområden
frånsålts, återstå nu 18,000, däraf 1,100 tunn-

land åker, med ett sammanlagdt taxeringsvärde

af 922,000 kronor. Bruksdriften nedlades i no-

vember 1909, och vattenkraften utnyttjas sedan

1908 genom en kraftstation, utbyggd för 1,000

hästkrafter, dit vattnet ledes direkt genom kanal

från Öfre Vättern till stationen vid Nedre Vät-

tern; snedt genom parken vid sidan om fallen.

Kraften ^levereras till Riddarhyttan tillhöriga

Skinnskatteberg. Efter cn oljemålning från 1820-talet.

jorens fader, bergsrådet Detlof Heijke, nobil.

Heijkenskjöld, var gift med Catharina Elisabeth

Hising, dotter af Michael Hising och Margaretha
Ingemarsdotter Frodbom.

Skinnskatteberg kom således ej i främman-
de händer, då ledningen däraf efter brukspa-

tron HIsingers död 1882 öfvertogs af famil-

jen Heijkenskjöld. Heijkenskjöldarne ägde förut

Granhult, Malingsbo, Bredsjö och Kloten med
tillhörande stora andelar i Grängesbergs gruf-

fält, hvilket öfversatt i nutida värden var en

fullkomligt furstlig förmögenhet.

Bergsrådet Detlof Heijkenskjöld hade dött

redan 1831, hvarför Skinnskatteberg gick direkt

till hans arfvingar och Hisingers efterlefvande

ogifta dotter Charlotta Wilhelmina, död 1872.
Bruket drefs odeladt för familjens räkning med
brukspatron Tor Heijkenskjöld som disponent.

Numera är hans son, brukspatron Ernst Heij-

kenskjöld, disponent för bruket, som ännu till-

hör familjen Heijkenskjöld. »Skinnskattebergs
bruks intressenter» ombildades 1907 till aktie-

grufvor och anrikningsverk samt till Klockfäl-

tets grufaktiebolag.

Den af brukspatron W. Hising byggda »herr-

gården» är ett ståtligt byggnadskomplex i när-

heten af kyrkan med en dominerande och vacker

utsikt utöfver Nedre Vättern, och bakom flyter

i en svag båge Hedströmmen. Men utrymmet

mellan strömmen och stora landsvägen är ej

stort. Våra bruksherrar tycks ej ha haft samma
kraf på afskildhet och lugn som de gamle jord-

drotterna, utan ha velat lefva midt i brukslifvet,

att döma af belägenheten å ett flertal corps de

logis vid våra bruk.

Kommer man stora landsvägen söderifrån

förbi Uttersberg presentera sig Skinnskattebergs

stora hvita fasader mycket dekorativt tvärs öfver

sjön. Man kommer först till de gamla bruks-

byggnaderna och arbetarbostäderna, gruppe-

rade längs fallen i en sluttning ned mot sjön

till höger om vägen, till vänster ligga doktors-

bostad, omgifven af trädgård samt där bakom
växthus och ladugård; sedan man passerat en
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Hedströmmen.

gammal stenbro i fyra kraftiga hvalf öfver ström-

men, kommer man direkt in i herrgårdens park

omedell)art förbi flygelbyggnaderna. Förr af-

skildes gården af ett jilrnstaket frän landsvägen,

men detta är numera borttay-et. Nå^rot längre

bort ligger en stor, hvit stenljyggnad i två vå-

ningar med ett högt svart mansardtak med runda

vindskupor och en ståtlig portal, som bär år-

talet 1794; det är det af Ilisinger byggda
magasinet. Där bakom ligga stall och höilseri,

som af fru Ileijkcnskjöld skötes med stort in-

tresse och omsore". T fonden af allén svnes

kyrkan och det Hisinger-Heijkenskjöldska graf-

koret.

Hufvudbyggnaden är af sten i två våningar

om 13 fönsters fasad, med släta, hvita murytor,

pilasterindelning och midtrisalit med fronton

samt tiickt med ett svart mansardtak af plåt,

försedt med runda vindskupor. Midtelpartiets

fönster och porten ha omfattning och ornament
i sandsten. ( )fver porten är en skulpterad me-
daljong med bruksemblemer, städ, hammare,
l)älg och kniptång, omgifna af en eklöfskrans.

1'ramför midtclpartiet ;ir en bred stentrappa

Hufviidbyggnadcns gårdsfasad.
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Profil efter längden af byggnaden med östra flygeln och kyrkan.

med stenbalustrad. På baksidan mot Hedström-

men är en hög dubbeltrappa med järnräck till

den forna köksingången.

Nedre våningen är disponentens egentliga

bostad, den öfre står orörd sen forna tider och

användes hufvudsakligen om sommaren, då de

skilda familjerna samlas på sitt gamla hem.

Den östra flygeln är upplåten åt brukets

tjänstemän. Dessutom ligga på baksidan tvenne

flyglar längs Hedströmmen, den ena innehåller

brygghus och bagarstuga, den andra är numera
inredd till ett stort och rymligt brukskontor;

förr hade den en helt annan uppgift — och

Berzelius blef vid sitt första besök där så impo-

nerad, att han skref ett längre hyllningskväde.

Ritningarna till Skinnskatteberg ha sannolikt

uppgjorts af öfverdirektören Johan Sebastian af

Uhr, som var tidens mest anlitade arkitekt och

som bevisligen byggt en del herrgårdar, hvilka

förete stora likheter till såväl det yttre som inre;

och han hade dessutom direkta förbindelser med
brukssocieteten genom sin far och ett par af

sina bröder. I Stockholm har han bland annat

byggt gamla operan och arffurstens palats.

De omsorgsfullt och konstnärligt utförda ritnin-

garna förvaras på Skinnskatteberg; ett par af

dem äro här afbildade.

Trots byggnadens stora längd och bredd äro

rummen ej många, men så mycket större. Man
kommer in i en rymlig förstuga, dekorerad

med älghufvuden och älghudar samt uppstop-

pade fåglar — allt jakttroféer. Till vänster om
förstugan ligga sofrummen, bakom serverings-

rum och köksdepartement samt till höger hvar-

dagsrum, matsal, salong och för-

mak; stora och vackra rum, som
af sin ursprungliga fasta inred-

ning bevarat de dekorativa Marie-

bergskakelugnarna. I hvardags-

rummet en stor dylik dekorerad

med helt empiremönster i tusch, i

salongen en rund med helt mön-

ster i grönt, gult och violett samt

i förmaket en mycket vacker med
rundt lif och fyrkantig skänk, äf-

ven den dekorerad i samma färger

som i salongen, grönt, gult och

violett i konstnärligt utfördt, helt

mönster.

Möbleringen i hvardagsrummet

är i Karl-Johans-stil med några

rena empirepjäser, däribland ett

mycket vackert skåp med kolon-

ner och ciselerade beslag samt

ett elegant tebord. I salongen

Gården från Avreten.
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Ritningar till Skinnskattcbergs corps de logi, reproducerade efter ännu befintliga original-

är äfven en Karl-Johans-möbel i mahoi^ny med
inläggningar af ljusare trä i form af rankor

och mytologiska figurer. På en sekretär står

en stor dryckeskanna af silfver med Karl

Xlhs bild på locket samt ett par silfvcrljus-

stakar i empire af ren form. l{n förgylld

väggpendyl är signerad Nils Berg, Stockholm.

Väggarna pr}'das dessutom af en serie koppar-

stick Bianca-sagan — i gamla mahogni-

ramar, samt porträtt i olja af brukspatron Ernst

Heijkenskjöld och fru Agnes I leijkenskjöld född

Lundström. l<'örmaket är möl:)leradt i Louis

XVI med några rokokopjiiser samt en ljus-

krona i empire. Såväl hiir som i de öfriga

rummen finnes rikligt med dekorativt jiorslin,

bland h vilka förtjäna up{)märksammas en ståtlig

Mariebergsterrin i rokoko med delfin på locket

och målad i läckra fiirger, en hvit Mariebergs-

urna med (iustaf III:s bild i medaljong samt

ostindiska fat och bålar. Iliir hänga porträtt

af Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, sannolikt

målade af Ulla Lasch. Afven i matsalen hänga

porträtt af dessa båda och där står ett gam-

malt golfur med årtalet 1754 samt inskriptionen:

»Skicker Eder efter Tiden. ^>

En bred stentrappa med vändplan för från

förstugan upp till öfre våningen, den forna pa-

radvåningen med en praktfull fast inredning

från tiden för husets byggande i slutet af i 700-

talet.

Öfre förstugan är dekorerad i marmorerade

fält samt nischer med romerska statyetter öfver

dörrarne, den användes nu som bibliotek och

där förvaras brukspatron 1 lisingcrs dyrbara sam-

ling af hufvudsakligcn naturvetenskaplig och topo-

grafisk litteratur.

Till höger ligger stora salongen, med sex

fönster, ett oerhördt stort rum, klädt med skulp-

terad hel träboasering, och som verkligen ger

ett intr\ck af fest och högtidlighet. \'äggarna

äro indelade i fält mellan refflade pilastrar, längs

taket löper en grof list med tandsnitt samt där-

under en bred fris med dekorativ skulptur i

fält, nedtill begränsad af en list i flätadt band-

mönster. Skulpturen är utförd med mycken

stilkilnsla och konstskicklighet och är hållen i

Hörn af förmaket i bottenvåningen.
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FT7
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Stora salongen 1 tr. upp.

hvitt och grått mot blekt blå botten. Dörrarna

ha stora mässingslås med ornerade handtag och

stora medaljongformade, ciselerade nyckelskyltar.

Spisen är i förhållande till rummets utstyrsel i

öfrigt relativt enkel, med runda pelare i främre

hörnen samt en stor hvälfd nisch med en byst

af kejsar Nero.

I hörnen stå empiregueridoner i hvitt och

guld, som uppbära barock-kandelabrar. I öfrigt

upplyses rummet genom en kolossal kristall-

krona i empire med öppen botten och neder-

kanten i guirlandform. Numera är elektriskt

ljus inledt öfverallt. Framför en gustaviansk

spegel från 1780-talet, med samma ornamentik,

som ingår i väggarnas dekorering, står ställets

piéce de résistance bland konstföremålen, ett

franskt Louis XVI-ur af en stådig helhetsverkan

samt en elegans och finhet i behandlingen, som
är beundransvärd. Hufvudstommen är hvit mar-

mor med ciselerade bronser, men frampå de
pelare, som uppbära själfva uret, ligga tvenne

refflade pilastrar i svart marmor med kapitäler

i brons, framför dessa stå Minerva och historiens

gudinna, mellan dem, på fotplattan ligger en

grupp af sköld, hjälm, pilkoger och en lager-

kvist, ofvanpå de bärande pelarne ligga lejon

och öfverst krönes det hela af en örn med ut-

slagna vingar på en glob af hvit marmor. Samt-

liga figurer äro i förgylld brons och utomor-

dentligt fint och konstnärligt arbetade. På själfva

urtaflan är en blomsterranka, ett elegant minia-

tyrmåleri i lifliga färger. Det är ett konstverk

af högt värde. Det flankeras af ett par vackra

kandelabrar, puttis i mörk brons, som uppbära

själfva ljusarmarne, stå på kolonner i ljus mar-

mor, ornerade med bronsguirlander.

Innanför stora salongen ligger husets vackraste

gästrum, ett hörnrum med utsikt öfver gamla

trädgården samt Hedströmmen och Avreten.

Ett ljust och gladt rum med tapeter målade i

Masreliez' stil och som dörröfverstycke inom en

medaljong, omgifven af blomsterrankor: Orpheus

i underjorden, måladt i grisaille. Möbleringen

är genomfördt gustaviansk, sängen med säng-

himmel, sidenbroderade sängomhängen och pa-

radtäcke i samma stil samt ett vackert rygg-

stycke med förgylld krans och eklöfskvistar. Och
en rund Mariebergskakelugn af sällsynt vacker

form, dekorerad med helt mönster i glada fär-

ger, öfverst en fris af mytologiska kvinnofigurer,

eldstaden medaljongformad, omgifven af guir-

lander och bandögla.

Till vänster om förstugan ligger lilla salongen

med målade tapeter i fält, hvars dekorativa an-

ordning framgår af här införda bild därifrån;

de breda blomsterguirlanderna å sidorna äro
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hållna i blått, hvitt och rödt mot guldgrund; i

öfrigt äro hufvudtonerna äfven här dämpadt
hvitt mot blekt blå botten. Dörröfverstyckena
äro allegoriska figurer i grisaille inom en om-
ramning af stuckimitation. Mellan fönstren sitta

stora gustavianska speglar och därunder kraftiga,

dekorativa bord af något senare datum, prydda
med kinesiska jätteurnor i blått och hvitt med
blommor i färger samt porfyrurnor. Rummets
möblering i öfrigt är sengustaviansk.

Här hänga en del af de familjeporträtt, som
förut funnits på Granhult. Assessor Daniel Tilas

och hans fru Helena Nordlind samt deras dotter

Greta Tilas, gift med Detlof Heijke, fru Cata-

rina Rudenhjelm född Tilas, fru Anna Beata

Nigrell fckld Tilas samt mindre oljeporträtt af

herrarne Daniel, Carl och Detlof Heijke, den

senare adlad Heijkenskjöld, och af bergsrådet

Carl Wilhelm Heijkenskjöld och hans fru. Af
bergsrådet Detlof Heijkenskjöld och hans fru

Sophia l^lconora Hisinger finnas miniatyrpor-

trätt af Gillberg och majoren Adolf Heijken-

skjöld och hans fru Christina .Sophia Hising

äro målade i pastell af Jonas Forslund. Af
brukspatron W. Hisinger finnes en medaljong

med reliefbild i vax mot blå fond och som
pendant till denna en wedgewoodmedaljong af

Spegel med pendyl i stora salongen.

Berzelius, af hvilken det äfven finnes en statyett

och en byst, som äro placerade i biblioteket, dess-
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Lilla salongen med porträtt af
Assessor Daniel Tilas. Fru Greta Heyke

Daniel Heyke. Dettlof Heyke

adlad Heijkenskjöld.

Fru Helena Tilas

född Nordlind.

Carl Heyke,

utom finnas fint utförda gjutjärnsmedaljonger af

Berzelius, Hisinger, Rinman, Gahn och Tegnér.

En yngre generation af Skinnskattebergsfamiljen

representeras af kanslirådet Carl Heijkenskjöld,

målad af Alf Wallander.

I hörnrummet innanför lilla salongen förvaras

brukspatron Hisingers instrument samt samlin-

gar af mineralier, fåglar, insekter och naturalier;

äfven ute i biblioteket stå monterskåp, fyllda af

hans rika samlingar, däribland ett omfattande,
välordnadt herljarium. Dock är detta endast
rester af hvad han samlade under sina många
och länga vetenskapliga resor, det mesta och
viktigaste donerade han år 1 84 i till Vetenskaps-
akademien.

Rummen mot baksidan — åt Hedströmmen
— användas numera alla som gästrum, men
de ha kvar sina gamla namn: »sängkammarn»,
»stora barnkammarn», »lilla barnkammarn», etc,

som angifva deras forna användning.
Det är ingen lätt sak att fylla ut ett hem

af Skinnskattebergs dimensioner. Mycket har
ändrats, sedan dess murar restes, lifvet på landet
har blifvit ett helt annat, de gamla herrgårdarna
och bruken äro ej i samma grad som förr fa-

miljernas samlings- och replipunkt och den stora

staben af tjänstepersonal har smultit samman
inför modernare former och kraf.

Det är ej mycket kvar af det forna bruks-

lifvet uppe i de stora skogarne. Det växer gräs

öfver de gamla kolbottnarne och kolryssarne

murkna bort i sina lider, man möter inga malm-
foror på vägarna och inget järn fraktas längs

älfvarna, elden slocknar i härdarna och ham-
marne tystna. Hyttorna och smedjorna, som
en gång byggt upp dessa ståtliga bruksdomäner

och varit med om hela utvecklingen från tysk-

smide, lancashire, franchecomté och sist lan-

cashire med valsverk, de stå nu stumma och

öde kring fallen, som gjorts obehöfliga; där lig-

ger längst nere ett litet solidt hus, kraftstationen

— där tages vattnets tribut, resten lämna sko-

garna, de skatteköpta rekognitionsskogarna, som
nu ha ett annat värde än på den tid, då bruks-

patronerna ej ansågo det med sin fördel för-

enligt att skatteköpa dem.
Det var hofrättsrådet Carl Fredrik Heijken-

skjöld, ägare till Bredsjö, som på riddarhuset

väckte motion angående skatteköp af rekogni-

tionsskogarne. Kungörelsen angående rätt här-
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Gästrummet i nordvästra hörnet.

till Utfärdades i 8 i i . Rättigheten utgick i 8 1 7

och dei hade ej mänga begagnat sig däraf.

. Det finns en f<)rordning angående rekogni-

tionsskogarne af 16 dec. 1683, som lyder: »Och
emedan (iud fast rikeligen hafwer täckts wäl-

signa Wärt Kära Fädernesland med åtskillige

Metaller och Bergarter, sä at nya Grufvor här

och ther ui)finnas samt Bruken märkeligen ökas

och formeras, men skogarne theremot minskas

och utdödas; Ty bör Wårt Bergs-Collegium,

som (ifwer Wära Skogar och Allmenningar äger

wärd och uj)sigt at hafwa, serdeles ther Berg-

werk och Bruk äro belägne, uti Skogsdelnin-

garne Bruken emellan sä laga, at en rätt pro-

portion och likhet må träffas, och Skogarne så

mycket som nånsin görligt är, skonas och be-

sparas, til Bergslagernas stadigvarande tarf och

tjenst.»

De behöfde på denna tid orimligt mycket

ved och virke, då malmbrytningen tillgick så,

att stora eldar uj)pt;lndes i grufvorna för att

göra berget l()sarc att bryta. Först år 1698

användes på förs()k krut till sprängning vid l^tö

grufvor och allmiint började det användas på
1720-talet, inf()rdt af arbetare från Tyskland,

1

1

Dörröfverstycke i gästrummet i nordvästra hörnet.

därifrån vi äfven ursprungligen lärde oss idka

bergsbruk, som framgår af en traktat mellan

konung Knut Ericsson och Birger Jarl med
hertig Hindrich af Sachsen; och dessa våra tyska

läromästare hysa än i dag ett lifligt intresse

för vårt bergsbruk.

Den rekognitionsafgift, som betaltes för rätten

till kronans skogar, bortföll småningom. Ar 1 690
kungjordes att »Koppar- och Silfwerbruken i

Wårt Rike måge wara frie för then rekogni-

tionsafgiften, hvilken alle jernwerk til Oss och

Cronan för theras undfångne skogsdelar äro

skyldige at erlägga» och år 1696 förklarades

att »jerngrufwor synes wara lika befogade som
alle grufwor af ädlare metall at åtnjuta frihet

från skogsöre, då de betala tionde och ham-

marskatt». Kronans rätt till hammarskatt ba-

serades på den åsikt, som kom till uttryck i

Gustaf Vasas kvmgabref, dateradt Västerås 27

mars 1551, »att alla malmberg i Sverige lyda

til Sveriges Crona och icke til någre Bergs-

mans- eller Bonde Hemman. Samma uppfatt-

ning går igen i järnbergsförordningen af den 1

8

jan. 1636 — formulerad af Axel Oxenstierna

— att >alle Berghwerk och Grufwor ähre ett

Regale och höra Kongl. Maj:t och Cronan til.»

Nu är allt smide fritt och frihet råder inom

hela näringsgrenen, men det tycks ej kunna

hindra aftyningen. Konjunkturerna äro ogynn-

samma, den interniitionella konkurrensen växer

och Sveriges urgamla järnindustri har ej längre

samma ställning som förr.



RAMNÄS
RAMNÄS SOCKEN, SNÄFRINGE HÄRAD, VÄSTMANLANDS LÄN

Af ERNST MALMBERG

Ramnäs bruk bildades år 1834 3-f öfverste man, der hvarest tillfälle dertill gifves att hafva

Per Reinhold Tersmeden genom samman- både åker och äng skola förderfvas och öde-

slagning af Östra Ramnäs och Västra Ram- läggas för jernbruknings skull.»

näs med Bäckhammar. Dessa båda bruk hade Ramnäs socken gränsar i norr till Norbergs

tidigare varit i re- bergslag, en af de

spektive familjerna äldsta och rikaste

Tersmedens och d„ järnbergslager i lan-

Schenströms ägo i T det med privilegier

ungefär 100 år och a ^^'^^ 1300-talet. Det
uppstått ur enskilda Y ' år därför naturligt,

hammare och härdar, W"' '^^^ utefter Kolbäcks-

som småningom an- Jjk ån, som flyter däri-

lagts på båda sidor V_ ^^^k genom, skulle uppstå

om Kolbäcksån. .ji '\^^^^B^^ en mängd hyttor och

Bergsbruk och järn- hammare. Söder om
handtering "^voro

^^^^^^^^^^

^
pp||||^^

Nedre Nadden bil-

tydligt förnämligare iH^^^^^^^^P i största af des-

än att vara landt- ' '^^Kfi^^^^^ sa anlades på 1590-

brukare. Det gick WKmmK^K' ^^^^^ hammare på
så långt, att Gustaf '^7'°*^'"^''*^ kronans bekostnad,

Vasa, som skötte sitt hvarför den senare

rike som en sträng öfverste P. R. Tersmeden. Efter litografi. kallades Kronoham-
och noggrann hus- maren eller Kungs-
bonde, fann sig föranlåten att ingripa och all- hammaren. Ramnäs tillhörde på denna tid

varligen förmana bergsmännen att bättre odla drottning Katarina Stenbocks lifgeding. Genom
och bruka hemmanen än hittills skett; »och Erik XIV:s bref af den 7 april 1563 förlänades

wilje wi ingalunda att Wåre och Cronones hem- henne såsom »ett Ehrligidt underhåld och Lijffz-
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gedung: Strcjmsholms gårdh mcdt Snäungs häret

och thcssc fem Sochner Nämpligen Muncketorp,

Berg, Kolbeck, Ramnäs och Sura, Item Fijholms

gårdh mcdt Säby och StorcrytU-re Sochner uthi

Twhundret/C häret.» Hon hinehade detta till sin

död år 162 I, hvarefter Ramnäs och Kungsham-
maren lades till drottning Maria b.lconoras lif-

geding.

Under (justaf II Adolfs tid uppmuntrades

bergsbruket på alla sätt, hvilket hade till följd

att många n\'a hammare anlades, så byggde

rådmannen Johan Bengtsson Bäck år 1620 i

fallet nedanför Kungshammaren en hammare,

efter honom kallad Bäckhammaren och år 1625

l)yggde handelsmannen i \'ästerås Johan Chris-

tersson en hammare midt emot Kungshammaren,

på västra sidan af ån. Ar 1636 arrenderades

»Drottning Maria l^leonoras hammare» af Chris-

tier Månsson, en dansk, som varit grefve Magnus
Brahes fogde på Axholms slott och län i \'äst-

manland och sedan 1627 borgare i Västerås.*

Aren 1638 och 1642 byggde han dessutom

på egen grund två hammare i forsen ofvanför

Kungshammaren, de s. k. (lårds- och Västra

hammarne, hvarå han erhr)ll Kongl. Maj:ts stad-

fästelsc år 1643. Då Christicr Månsson dog

år 1651) eftcrliimnade han en betydande för-

mögenhet. Hans arfvingar köpte sedan äfven

»Johan Christers» eller Köpmanhammaren och

år 1680 inlöste de Kungshammaren med till-

hörande hemman i Ramnäs, Sura och Bergs

* Uppgiften att Chiislicr Mänsson, som v;ii fckkl 1 595. skulle h:i

anlagt Kun<^slianiniaien, beror möjligen p.\ felläsning af följande punkt

i Hcrgscollcfiii privilefjircgistralur: — — »af hvilka ("hronohaniniarcn

är tippbyggti vid jiass 1590 och af Chrislier Mänsson blifvil brukad

mot arrende, men sedermera 1680 af dess arfvingar under skatte in-

löst.»

socknar till eget skatte, så att de vid denna
tid innehade hela bruket, eller rättare uttryckt

^dla hammare och härdar i Ramnäsströmmen.
Christicr Månssons yngre son Eric Christiers-

son tillhandlade sig efterhand de flesta andelarne

och satt som brukspatron på Ramnäs samt efter

honom hans son Carl Christiernin nobil. von

Christiersson, född på Ramnäs år 1681.

På 1720-talet började hammare och härdar

åter skingras på olika ägare. Under denna tid

innehade kammarherre Olof Adlerberg de flesta

antlelarne å östra sidan och landshöfdingen i

Västmanland friherre Jonas Cedercreutz samt

efter honom hans son kammarherre Ludvig

Fredrik Cedercreutz hufvudparten af andelarne

å västra sidan om ån.

År I 73 I köpte rådmannen i Västerås Magnus

lonasson Schenström af kammarherre L. Fred-

rik Cedercreutz 1
1/3 härd i \'ästra hammaren

och under de följande åren öfvergingo flera

andelar i hans ägo. Hans son, auskultanten i

Svea hofrätt Magnus Schenström, fortsatte fadrens

arbete att samla alla de västra andelarna på en

hand. År 1742 köpte han af professor Daniel

Menlös hans hustrus arfvedel efter rådman Mag-

nus Schenström och tillbytte sig sedan brödernas

delar samt inköpte Bäckhammars stångjärns-

hammare. Han öfvergaf juridiken och slog sig

ned som brukspatron på sitt nybildade bruk

\astra Ramnäs, där han år 1762 uppförde ett

präktigt corps de logis på en kulle ofvanför

Brohammaren med utsikt öfver Nedre Nadden

samt fallen med bruksbyggnaderna.

Hufvudbyggnaden är af sten i två våningar

och souterrainvåning under ett mansardtak af

plåt försedt med vindskupor. Gården begränsas
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Det af brukspatron Magnus Schenström uppförda corps de logi på västra stranden, nu disponentbostad-

af två par tätt liggande flyglar, med brutna

tegeltak och vindskupor, de yttersta flyglarne

sammanbindas af ett smidesgaller mellan kraf-

tiga granitpelare. Framför fasaden mot bruket

är en hög terrass — i höjd med första våningen
— med nedgång till trädgården; tidigare, innan

bruket inkräktat på området, var där äfven en

direkt uppfartsväg. Rummen — sju i hvardera

våningen — äro stora och ljusa, ett flertal ha

kvar gamla Mariebergskakelugnar i vackra mön-
ster, dels i färger, dels i blått och hvitt; stora

byggningen bebos nu af brukets disponent rytt-

mästare Knut Cassel, hvars hem på Löfsund
i Södermanland förut skildrats i detta arbete.

Gården gör numera, inbäddad bland lummiga
träd, ett något hopklämdt intryck, men verkar

stämningsfull och har stark tidsfärg. Den är på
alla sidor omgifven af byggnader för brukets

behof, sedan detta i senare tider koncentrerats

på västra sidan.

Familjen Tersmeden, som mer än någon annan
knutit sitt namn till Ramnäs historia, kom till

Sverige under Gustaf II Adolfs tid. Bland de
många utländingar, som denne vidsynte konung
inkallade i och för tillgodogörandet af landets

stora naturliga tillgångar, var äfven Herman
Zurschmieden, en son till Renaud Guillaume
Zurschmieden från Graubiinden i Schweiz, dit

familjen, som i Frankrike hette Saint Lary de

Therme, måst fly undan hugenottförföljelserna.

Herman Zurschmieden inkallades vid mässings-

brukens anläggande, men arrenderade sedan

Larsbo bruk i Dalarne. Han ändrade efter

ankomsten till Sverige namnet till Tersmeden.

Hans son Reinhold ägde Svartå bruk och var

gift med Christina Börstelia, som efter hans död
gifte om sig med den bland delägarne i Ram-
näs tidigare omnämnde landshöfdingen friherre

Jonas Cedercreutz. Han erbjöd sina styfbarn

— Reinhold Tersmedens barn — adoptering,

hvilket fem af dem antogo, men afslogs af Ja-

kob Tersmeden och tre af hans syskon. Jakob
Tersmeden började som auskultant i Bergskol-

legium, företog senare studieresor till England

och Tyskland samt arrenderade efter hemkomsten
Larsbo bruk, hvaraf han sedan blef ägare. Fastän

ej krigare till yrket, kämpade han med manna-

mod i slaget vid Hälsingborg under Magnus
Stenbock och år 1 7

1 7 uppsatte och inöfvade

han en frikår till Dalagränsens försvar; härför

utnämndes han af Karl XII till öfverstlöjtnant,

men begagnade aldrig denna titel. Senare er-

höll han bergsråds namn, heder och värdighet

samt adlades.

Han var den förste Tersmeden som började

inköpa delar i Ramnäs •— år 1746 — , hvilket

fortsattes af hans son assessor Jakob Tersmeden,

som vid sin död innehade hela Östra bruket.
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De gamla smedjorna. i-'JUT akvarell af P. Xon^iuisi. Ramnäs bruk. Efter akvarell af P. Xordqiiist.

Han flyttade på 1750-talet från säteriet Väst-

sura till Ramnäs och är antagligen den som
byggt det corps de logis med säteritak, som
synes å den här afbildade akvarellen; dessa

byggnader nedbrunno år 1843. Assessor Jakob
Tersmeden efterlämnade tolf barn, l)land hvilka

Per Reinhold, född 1751, småningom utlöste

sina syskon och blef ensam ägare af bruket.

Han var från år 1795 öfverste och chef för

Smålands lätta kavalleri, men tog afsked år 1 800
och egnade sig uteslutande åt skötseln af Ram-
näs, där han utvidgade och ordnade såväl bruks-

driften som skogsskötsel och landtbruk. Hans
bouppteckning, som slutar på en för tiden enormt

hög siffra, visar att han förstod sin sak och att

tiderna voro gynnsammare för en brukspatron.

Västra bruket innehades efter l)rukspatron

Magnus Schcnströms d()d år 1776 af hans bror-

son bergsrådet Johan Magnus Schenström (1747
— 1828). Cirannsämjan mellan de båda alldeles

inpå hvarann liggande bruken var ej alltid den

bästa, hvilket framgår af de många rättegångs-

handlingarna i bruksarkivet, men tvisterna löstes,

då öfverste Tersmeden år 1834 af bergsrådet

Schenströms arfvingar ink{)pte \'ästra bruket

med Bäckhammar och förenade de l)åda bruken

till ett.

Öfverste Tersmeden dog ogift år 1842 och

ärfdes af sina syskonbarn af hvilka friherre

helm Fredrik Tersmeden bodde på Ramnäs som

brukets disponent. Han inlöste småningom sina

medarfvingars delar, så att han innehade i det

närmaste hela bruket. Redan 1829, medan han

ännu var rN ltmästare vid Ii fregementets dragon-

kår, valdes han till fullmäktig 1 järnkontoret

och var senare dess ordfr)rande, var dessutom

en framstående politiker, som under de gamla

ståndsriksdagarne var mycket använd och upp-

skattad. 1870 drog han sig tillbaka från dispo-

nentskapet, som öfvertogs af ^ hans son bruks-

patron Fabian Tersmeden. Ar 1874 bildades

Ramnäs bruks aktiebolag, med familjen Ter-

smeden som intressenter. Efter brukspatron

Fabian Tersmedens död 1877 blef andre sonen,

kaptenen vid Svea lifgarde Adolf Tersmeden,

brukets disponent, hvilken l~)efattning han inne-

hade till år 1907, då bruket såldes till (iarpen-

bergs aktiebolag, lifter några års skiftande öden

inköptes Ramnäs år 191 2 af de nuvarande

ägarne ministern Herman Lagercrantz och fri-

herre Johan Nordenfalk.

]{nligt uppgift från de nya ägarne kommer
under närmaste framtid att byggas en kraftan-

läggning om sammanlagdt 5,000 hästkrafter,

afsedd för driften af verken vid Ramnäs samt

grufvor och industrier i trakten.

Seglingsberg inköptes af Ramnäs bruks aktie-

bolag år 1874. Där funnos ursprungligen två

hammare, som drefvos af bergsmän, den ena

anlagd 1610 den andra 1642, hvilka samman-

slogos till ett bruk af den tidigare omnämnde
kammarherre Olof Adlerberg.

\'id denna tid betalade bruket en hammar-

skatt af 1 4 skcppund och 1 8 lispund, under det

att samtidigt hammarne vid Ramnäs betalade

24 skeppund och 6 lispund. Kammarherre

Adlerbergs arfvingar sålde Seglingsberg år 1780

till }. M. Schön, som dog redan året därpå och

ärfdes af sonen Johan. Efter honom ägdes

bruket af hans måg statsrådet J. G. Schwan

samt därefter af brukspatronerna E. och W.

Öberg, den senare död 1869. Hans änka och

barn sålde egendomen till Ramnäs bruk. Den

af herrarne Schön uppförda hufvudbyggnaden

nedbrann i maj år 1858; de kraftiga grund-

murarne och dubbeltrappan med järnbalustrad

samt flyglarne stå kvar. Och i den igenvuxna

parken, ser man ännu spåren efter en ursprung-
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Tersmedenska corps de logi från parksidan.

ligen ståtlig anläggning. Bruksdriften är nu

fullständigt nedlagd såväl här som vid Bäck-

hammar (1853), och vattenkraften tillgodogöres

på båda ställena genom kraftstationer; en tredje

kraftstation är anlagd vid Kungshammarfallet.

All bruksrörelse är koncentrerad vid Ram-
näs, där bruket nu består af lancashiresmedja

med åtta härdar, valsverk (anlagdt 1867) och

kettingsmedja (anlagd 1877) med ett samman-
lagdt tillverkningsvärde per år af ungefär

1,000,000 kronor.

Kommunikationerna äro goda, dels genom
station på Stockholm— Västerås— Bergslagernas

järnväg, öppnad för trafik 1876, dels genom
båttrafik på Strömsholms kanal, invigd 1787,

då Gustaf III i samband därmed gästade Ram-
näs. Kanalen går med två djupa slussar förbi

fallen, väster om bruket.

Arealen omfattar omkring 9,000 hektar skog

samt 1,000 hektar åker och äng. Samman-
lagda taxeringsvärdet är nu 1,589,600 kronor.

De talrika, i senare tider uppförda bostä-

derna samt öfriga byggnader för brukets räk-

ning äro i ett godt skick och omsorgsfullt vår-

dade. De ligga på västra sidan, dels längs ån,

dels bakom det gamla Schenströmska corps de
logiet. De för landtbruket behöfliga byggna-
derna ligga dels på den västra sidan, dels på
den östra, där de af öfverste Tersmeden upp-

förda stenhusen ännu fylla sin uppgift. De
ligga på den höga ås, som stryker parallellt

med ån, längs stora landsvägen från Norberg
ned mot Mälardalen. På högsta punkten, i

ett fritt och luftigt läge, ha vi det stora hvita

magasinet, som öfver dörren bär årtalet 1799,
ett stycke därifrån ligger ladugården med en

inhuggen stenplatta med initialerna P. R. T.

och årtalet 1797. Förbi några röda bodar med
brutna tak kommer man till Kungshammar-
byggningen, med årtalet i 793, trädgårdsmästare-

bostad samt bostad för läkare. Något längre

bort, närmare Ramnäs kyrka, ligga de i senare

tid uppförda skol- och kommunalhusen.

Af de gamla hammarne återstår numera
intet annat än namnen, som bevarats å de bo-

Portalen åt gårdssidan.
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så belägna, att de få värme
från underliggande smälthär-

dar. En del af de gamla
byggnaderna tycks emeller-

tid ha stått kvar rätt länge,

att döma af en anmälan år

1858 af friherre Wilhelm
Fredrik Tersmeden till bere-

mästaren i fjärde distriktet,

däri han meddelar, att han
»i en f. d. stångjärnssmedja.

Brohammarn kallad, vid en

förut befintlig damm, an-

lagt en vattenslägga och
en spikhammare». Nu lig-

ga här valsverk, gjuteri och
mekanisk verkstad samt en

arrestlokal, som dock säl-

lan lär komma till använd-

ning annat än som fri-

villigt natdogi åt luffare.

Vid Bäckhammarfallen 1ig-

städer, som ligga å respektive områden. Där ga kvarn och en annan kraftstation,

den gamla Kungshammaren låg, ligger nu Det corps de logis öfverste Tersmeden upp-
en kraftstation. Midt emot, på andra sidan förde vid Ramnäs är ett enkelt men solidt sten-

strömmen, var Köpmanhammaren. På dess om- hus i två våningar med souterrainvåning åt

rade ligga nu lancashiresmedja, kettingsmcdja i)arkcn, försedt med sadeltak med halfrunda

och ^kolhus samt varmbadhus och bagarstuga, takkupor. Taket var tidigare täckt med kop-

Matsalen.

Saloii^iii-
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par, som senare borttagits

och ersatts af järnplåt. Mur-

ytorna äro släta och hvita,

en fris af råhuggen granit

markerar skillnaden mellan

våningarna, och fönsterom-

fattningarna äro målade i

granitimitation. Framför por-

ten är en bred stentrappa,

på hvilken hvilar en portal,

bestående af två slipade, kraf-

tiga granitkolonner, uppbäran-

de ett entablement med in-

skriptionen: »Grundlagdt af

P. R. Tersmeden 1 8oi ». Gra-

niten är arbetad och slipad

af brukets folk och det san-

nolika är, att öfversten varit

sin egen arkitekt. Byggna-
den har ett bra läge på slutt-

ningen af åsen, med terras-

seringar och parkanordning

ned mot strömmen. Vid motsatta ändan af

den lilla, men vackra parken ligga växthusen

och där intill en gammal kägelbana. På andra

sidan strömmen är det rastlösa brukslifvet med
valsverkets ringlande eldormar, hammarnes takt-

fasta slag och forsens monotona brus, men fram-

för — från gården — har man den lugna och

fridfulla herrgårdsstämningen med en fri och

Detalj af salongen.

Detalj af salongen.

Öppen utsikt öfver Nedre Nadden och dess

vackra stränder; fallen och bruket döljas af

»Strömflygeln» och lummiga träd.

Ofverste Tersmeden inledde år 1 809 vatten-

ledning enligt Montgolfiers system »Bélier hy-

drauli(pe» och anordnade i samband därmed
en springbrunn i parken, som kastade vattnet

1 6 alnar i höjd — någonting oerhördt för den

tiden.

Byggnadens inredning är praktisk och enkel.

Man kommer in i en smal, stenlagd förstuga,

hvars fortsättning är afdelad som inre tambur.

Till vänster härom ligga matsal med serverings-

rum samt barons skrifrum, till höger salong

och förmak. En bred stentrappa från förstugan

för upp till öfre våningen, som innehåller bil-

jardsal, sofrum och gästrum; i souterrainvånin-

gen äro kök, domestik- och ekonomirum, längs

en hvälfd stenlagd gång, som fortsätter under

en terrass på gafveln ut till brygghuset vid

strömmen.

Matsalen har af friherre Adolf Tersmeden
försetts med en hög träpanel samt däröfver imi-

teradt gyllenläder. På de öfver panelen löpan-

de hyllorna äro placerade en rikhaltig samling

pokaler och glas samt silfverbägare, Öfver en-

trén sitter som dörröfverstycke ett stilleben af

Ellen Jolin. Möbleringen är modern med un-

dantag af ett 1 600-talsskåp, en snidad kista och

ett Mariebergsbord i tusch med fotställning i

empire.

Salongen har kvar sin ursprungliga dekore-

ring med empireornament mot blekt blå botten
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Madonna del Passegio.

Oljemålning af Francesco 1'cnni.

Friherre Wilhelm Fredrik Tersmeden.

Efter oljemålning af U. Troili.

samt som dörröfverstyckcMi allegorier i t4Tisaill(\

På ena kortvä^i^i^cn sitter mellan fönstren en

stor empirespegel med vägt^fast konsolbord, på
den motsatta väi^^en är en öppen marmors[)is

med bronsornament, flankerad af fält med i

grisaille målade romerska emblemer, medaljon-

ger omgifna af sköld, hjiilm, svärd och pilkoger.

På långv^iggen är måUul Ilectors afsked från

sin gemål Andromache», detta täckes nu af taf-

velsamlingens förnämsta duk, Casper de Crayers

»Konungarnas tillbedjare . I^n gråtande kvin-

na» tillskrifves Kubens lilrare Otho van \'een

(V^enius) och en Madonna del Passegio är en

mycket god replik af l^Vancesco l^ennis bekanta

tafla; originalet tillh()rde drottning Kristinas taf-

velsamling och befinner sig nu i Ikidgewater-gal-

leriet. Landskap finnas af Carl XV, Edw. Bergh,

Alfred Wahlberg, Morten-Miiller m. fl. samt

en duk af Ruijsdaels skola. Af ståthållaren

Henrik Ankarcrona finnes en liffullt utförd

»rytteristrid i Algier» samt ett ungdomsar-

bete, »Kalabaliken i Bender ^; af P. Nordc^uist

äro fyra akvareller — utsikter af Ramnäs —
tillägnade »Herr Öfverste-Lieutnanten Tersme-

den», således målade f()re 1795, då han blef

öfverste.

Familjeporträtten äro relativt få, öfverste P. R.

Tersmeden är målad af P. Krafft d. y., efter hvil-

ket porträtt här afbildade litografi är utförd. Af

friherre Wilhelm h"rcdrik Tersmeden finnes en

Viisliiianliind. III. I

mycket god kopia efter Uno Troilis porträtt af

honom, som tillhör Järnkontoret. Af hans mor,

statsfrun hos Sophia Magdalena, franska grefvin-

nan Marie Stanislas Josephine Sparre finnes en

medaljong, signerad Sergell 1 800. Hon var första

gången gift med fältmarskalken grefve Fabian

\\'rede och sedan med generalmajoren friherre

Fredrik Tersmeden. Kommissionssekreteraren

Pehr Reinhold Tersmeden (i 7 10— i 747), en bror

till assessor Jakob Tersmeden på Ramnäs och till

den l)ekante amiralen Carl Tersmeden, är målad

af Gustaf Lun(ll)crg, ett synnerligen elegant pa-

Skrifhord, sannolikt af G. Haiipt.
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stellporträtt i lilasfärgad rock och blägrön man-

tel, från Lundbergs bästa period. De Tersme-

diska familjeporträtten, som förr hängde på
Larsbo, tillhöra nu kaptenen i

ofeneralstaben Carl Tersmeden.

Möbeln i salongen är sengu-

staviansk med några länstolar af

olika typer kring stora bordet i

rummets midt — familjens sam-

lingsplats. I de öfriga rummens
möblering fäster man sig huf-

vudsakligen vid några vackra

byråar i Louis XVI:s stil, där-

af en antagligen af G. Haupt.

Samma hand skulle man vilja

tillskrifva det ovanligt elegant ut-

förda skrifbordet i barons skrif-

rum, med konstnärliga inläggnin-

gar och rika, ciselerade beslag.

På klaffen är en synnerligen

fin och dekorativ komposition

af valthorn, luta, palett och pensel, passare,

vinkelhake, måttband, böcker och notblad samt
en fackla. En intressant pjäs är ett i6oo-tals

väggur med urtaflan omgifven af drifna och för-

gyllda blomstergirlander; dessutom finnas ett

par vackra golfur, ett i rokoko med förgyllda

skulpturer och fantasilandskap i färger mot ljus

botten och uppe i biljardsalen ett Stjernsunds-
ur med inskriptionen »Fugit irreparabile Tem-
pus».

Mycket af den nuvarande inredningen är se-

dan öfverste Tersmedens tid, då huset byggdes,
och traditionen lefver ännu inom dess murar.
Den siste Tersmeden på Ramnäs disponerade
sitt gamla hem äfven sedan bruket öfvergått i

andra händer. Fem generationer Tersmeden ha
gjort Ramnäs till hvad det är, och den man,
som efter trettio års energiskt och framgångsrikt

arbete på dess utveckling, i början af detta år bort-

gick, kunde skiljas hädan i det lugna medvetan-

de, att han lämnade ett präktigt bruk i godt skick

åt kommande nya släkten. Det
finns andliga värden, som ej köpas

eller säljas, som höra samman
med kärleken till hembygden och

dess minnen och som sitta kvar

längst inne, trots alla moderna
rörelser.

Men den gamla brukskul-

turen är dömd. Vår rastlösa,

allt nivellerande tid har hastigt

stöpt om alla former; »den

gamla goda tiden» och dess stor-

vulna bruksmagnater höra till det

förflutna, brukspatronsdynastierna

försvinna, bruken läggas om —
eller läggas ned. Affärsmetoderna

äro nu andra, och den moderna
industrien kommer småningom

att sopa bort alla gamla nedrökta smedjor och

pittoreska bruksbyggnader längs fallen; det bhr

nödvändigt i den stora kampen, men vack-

rare bhr det inte. Genom brukens öfvergång

till de nya ägarne har man anledning vänta

att Ramnäs ännu en gång skall intaga en rang-

plats bland Västmanlands bruk. En del af vat-

tenfallen är nämligen redan utbyggd elektriskt,

och snart blir en storartad kraftanläggning fär-

dig hvarmed skola drifvas dels utvidgade verk

vid Ram näs, dels grufvor och industrier i trakten.

På Ramnäs kyrkogård redde sig den gamle

öfversten själf en sista boning under en enkel

och kraftig vård, enligt hans egen uttryckta

önskan, beskuggad af fyra inom området plan-

terade löfträd. Det är ett ståtligt monument
öfver Ramnäs store bruksherre — och undan-

draget tidens växlingar.
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Af GUSTAF UPMARK

Karl Pipers o-emål, den kraftfulla ^refvin-

nan Kristina, (lotter till Stockholnisborg-

niästaren Olof Hansson Törnflycht, instif-

tade år 1747 åtskilliga fideikommiss, som än

idag" befinna sig i hennes ättlingars ägo. Hen-

nes ende son, gref-

ve Karl Fredrik

Piper (t I 770) oeh

hans maka Ulrika

Kristina Mörncr
hade tre söner, af

hvilka den mel-

lersta afled vid

jämförelsevis unga
är; för de två andra

hade farmodern,

grefvinnan Kri-

stina, stiftat tvenne

fideikommiss, det

stora skånska om-
fattande IIc)gesta,

Baldringe, Kristi-

nehof och Andra-

rum, m. fl. gärdar

i Skåne, som till-

f()ll den äldste sonen grefve Karl Gustaf Piper,

samt Ängsö i \'ästmanland, som vid grefve Karl

I^'redriks död öfvergick till den yngste sonen

grefve Adolf Ludvig Piper.

Ängsö, som grefvinnan Kristina hade inköpt

redan 17 10, har en ovanligt lång och förnäm

Kaminai herren

Grefve Alfred Piper

ägarelängd, utredd af C. A. Klingspor. Gården
omtalas i bevarade handlingar första gången år

1272. Enligt C. A. Klingspor ägdes gården

före detta år af Riseberga kloster i Nerike, som
1272 bortbytte »l^ngsyo» till riddaren Greger,

hvilken antages

hafva varit natur-

lig son till Birger

Jarl. Herr Greger,

som skall hafva af-

liditomkring i 28 1,

hade flera barn,

men Ängsö synes

hafva ärfts af hans

son riddaren och

riksrådet Magnus
Gregersson (f om-
kring 1326).

Ar 1307 kom
Äno-sö i riddaren

Ambjörn Si.xtens-

son Sparres (f

1 3 I o) ägo och ärf-

des sedan af hans

son riddaren och

riksdrotset Nils Ambjörnsson (t omkring 1360)

och efter honom af hans dotter Ingeborg Nils-

doitcr, änka efter Sten Turesson (Bielke) som

dog 1350, hvarefter fru Ingeborg blef omgift

med riddaren och riksrådet Benkt Nilsson (Oxen-

stierna), som afled i början af 1370-talet. Fru

Grefvinnan Josefine Piper

född Rudbeek.
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Ängsö slott enligt Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna.

Ingeborg torde hafva öfverleft äfven sin andra

man och efter hennes död ärfdes Ängsö af

hennes son i första giftet riddaren och riks-

rådet Sicii Sicnssoii (Biclkc) ("j" 143 1), som
redan 1395 ingick i Vadstena kloster och,

då hans båda söner aflidit som barn, skänkte

sina gods till sina halfbröder, hvarvid Ängsö
kom till riddaren Arvid Bcnidsson (Oxenstierna)

,

son af den ofvannämnde herr Benkt. När herr

Arvid dog, antagligen 1402, skiftades hans gods

sä att Ängsö ärfdes af hans dotter Elin Ar-
vidsdotter, som emellertid efter några få år af-

led. Ängsö tillföll nu, omkring 1409, fru Elins

moder, Eiroitta Jllagiucsdotter (Porse) till Fåll-

näs ("] 1450) och vid arfskifte efter henne, år

1453, hennes fränka Elin Nilsdotter (Natt oeh

Dag) och dennas man riddaren och riksrådet

Fader Ul/sson (Sparre) som dog omkring 1488,

efter att hafva spelat en viktig roll i landet un-

der konung Karl Knutssons och Sten Stures

tid.

I Sparresläktens ägo stannade Ängsö i fyra

släktled och ärfdes först, troligen redan vid

moderns död, 1470-talet, af Fader Ulfssons son

Be)ikt Fadersson (f omkring 1494), som på
1480-talet lät bygga ett stenhus på gården, efter

all sannolikhet ingående i det nuvarande slottet,

måhända utgörande dess nedre våningar. Hans
husfru Helvig Axelsdotter, hvars grafsten ännu
finnes i Ängsö kyrka, blef omgift, men Ängsö
ärfdes af hennes son i första giftet, riksrådet

Knut Bengtsson ("j- 1521), som hörde till Gustaf

Vasas motståndare, hvarför Ängsö året efter

hans död belägrades och förstördes, ett säkert

bevis för att det hus som i slutet af 1400-talet

här uppförts varit ett fast stenhus. Gården ärf-

des af herr Knuts enda efterlefvande barn, dot-

tern Hillevi (Helvig) Knutsdotter, men bebod-

des under hennes minderårighet af modern fru

Kristina Eriksdotter (Gyllenstierna) och hennes

andre man herr Lars Turesson (tre rosor), hvilka

bland andra gårdar äfven ägde det fasta Penning-

by i Uppland. — Hillevi Knutsdotter gifte sig år

1538 med Arvid Trolle (f 1549) och efter för-

äldrarnas död ärfdes Ängsö af deras yngsta

dotter Elsa Trolle, som var gift tre gånger,

men dog barnlös 1593; i Ängsö kyrka lät hon

lägga en ännu bevarad präktig grafsten med
sin egen och sin förste mans, den danske adels-

mannen Johan Skovgaards, bilder och anvapen,

under hvilken, enligt inskriften, äfven hennes

fader herr Arvid Trolle hvilar.

Några år efter fru Elsas död öfvergick Ängsö
till hennes systerson Arvid Posse (| 1630) gift

med Brita Gustafsdotter Bååt, och ärfdes där-

efter af deras dotter Elsa Posse och hennes

man Per Sparrc till Sundby, sedermera friherre

till Kronoberg ("j- 1647). Han lät åren 1636
— 3 7 genom Mårten Murmästare iståndsätta

Ängsö slott, hvarigenom detta erhöll det ut-

seende som Dahlbergs Suecia utvisar. — Går-

den gick i arf till hans son riksrådet friherre

Per Persson Sparre (f 1669) och dennes son

Erik Sparre ("j" 1736), som öfverlät Ängsö till

sin broder Johan Sigismund Sparre (f 1731).

Efter att i öfver 400 år hafva gått i arf
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Ängsö från sydost. ( jljc m.ihiinj; från i 700-talct.

såldes Ano;sö år 1710 af Johan Sparre till den

ofvan omtalade grefvinnan J\iisii)ia lörullxcht,

gift med den d;i i rysk fångenskap hållne grcfve

Karl Piper 1716). Cirefvinnan Kristina, som
var en af sin tids största jordägare i Sverige,

gjorde som ofvan nämnts Ängsö till fideikom-

miss och har gården därför

alltsedan innehafts af hennes

afkomlingar. vSonen, presi-

denten grefve Karl P''rcdrik

Piper (t 1770), tillträdde

Ängsö redan 1739 och lät

under 1 740-talet iständsiitta

och påbygga .Xngsö slott,

hvarigenom det erhöll det

utseende som det än idag

lievarar; det var under hans

tid som ( )lof von Dalin \ ista-

des på Ängsö och besjöng

slottet och dess af honom
högt älskade herrskap i en

mängd små tillfällighetsdikter,

som bundna i ett sammel-

band med titeln ^>Engsöana»

ännu finnes i slottets biblio-

tek. Dalin kallar Ängsö för

»Calypsos T)» och skildrar

det som en ljuf motsats till

det oroliga, bullrande Stock-

holm. En del af dessa ver-

ser, som innehålla upplysnin-

gar om tiden för den stora

reparation som grefve Karl

Fredrik lät verkställa, skola

nedan anföras.

Ängsö) ärfdes enligt gref-

vinnan Kristinas testamente af hennes sonson
grefve Adolf Ludvig Piper (j 1795), därefter

af hans äldste son grefve Axel Adolf Piper (-j-

1827), dennes son grefve Axel Manritz Piper

(t 1866), som under 1840-talet lät slottet under-

gå en grundlig reparation; slutligen till hans
son grefve Axel Piper (| 1875). Då grefve
Axel var barnlös öfvergick Ängsöfideikommisset
nu till hans farbror grefve^ Ludvig Magnus
Alexander Piper (f 1895). Aren 1897— 1901
innehades Ängsö af hans sysslings son grefve

Erik Karl Alfred Piper
(t 19 10); då han år

1 90 1 tillträdde ätten Pipers stora skånska fidei-

kommiss, (Högesta, Baldringe, Kristinehof m. fl.)

tillföll Ängsö hans brorson den nuvarande inne-

hafvaren grefve Alfred Eric Piper, hvilken sedan

år 1902 är gift med Josefine Rudbeck.

Vid den nuvarande innehafvarens tillträde var

slottet i djupt förfall så att det till och med i

trakten kallades »ruinen», men det gamla slottet

har nu ånyo undergått en omfattande välbe-

höflig reparation hvarvid alla rester af äldre

tiders anordningar så vidt möjligt pietetsfullt

tillvaratagits.

Ängsös ägarelängd omfattar en tidrymd af

Ång&ö slott.
Fotogr, 1913.
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nära sex och ett hälft århundrade och under

hela denna långa tid har gården gått i köp

blott en enda gång, år 1710, då den förvärf-

vades af den nuvarande ägarens stammoder;

ett i svensk godshistoria ganska enastående för-

hållande!

Ängsö är beläget i östligaste delen af Väst-

manland pä gränsen mot Uppland på den vid-

sträckta, af Mälarens fjärdar omgifna Angsön,

som skiljes ifrån det uppländska fastlandet en-

dast genom ett smalt sund. Ärevördigt som
sin ägarelängd höjer sig det höga, tornliknande

slottet med sina fyra våningar och sitt lanter-

ninprydda tak högt öfver trädtopparna och syn-

ligt vida omkring.

Som ofvan omtalats skall slottet hafva grund-

lagts af riddaren Benkt Fadersson (Sparre) på
1480-talet. Han uppförde här ett fast stenhus

af en typ hvarå flera prof från ungefär samma
tid kunna påvisas; sannolikt en b3'ggnad på
kvadratisk grundplan med ett par våningars

höjd. Huruvida denna kvadrat haft samma ut-

sträckning som det nuvarande slottets grund-

plan är, ehuru sannolikt, en fråga som icke

utan en noggrann undersökning kan besvaras.

Benkt Faderssons hus var så fast att det under

Gustaf Vasas befrielsekrig måste af den sist-

nämndes trupper formligen belägras, år 1522.

Huruvida byggnaden efter denna tilldragelse

undergiitt någon mera genomgripande repara-

tion eller ombyggnad känner man icke, men
under 1630-talet skall dåvarande ägaren, Per

Sparre, hafva gifvit Ängsö slott det utseende

som bilden i Dahlbergs Suecia utvisar, en väl-

dig kubisk byggnad i tre våningar under valm-

tak med portal och fönsteromfattningar af

huggen sten. Då, om icke förr, erhöll slot-

tet den utsträckning i plan som det ännu be-

varar, en stor kvadrat med 22 meters sida.

Nästa stora

byggnadsepok in-

faller under i 740-

talet, då grefve

Karl Fredrik Pi-

per lät uppföra

den öfversta, fjär-

de, våningen, samt

förse en del af

rummen med fast

inredning i sin

tids stil, hvaraf

talrika rester ännu

I T 1

Våningen i Ir.

I. Förstuga. — 2. Stora salru. —
3. Salong. — 4. Bibliotek. — 5, 6.

Grefvciis rum. — 7, 8. Gästrum. UmgSarbcten tyC

finnas i behåll.

Smärre omda-

kas sedan hafva ägt rum under olika årtionden

under senare delen af 1700-talet. — »Engsöana,

Så kallat eller samling af hvarjehanda Sal. Hoff

Cantzlern Oluf von Dalin ifrån 1738 til och med
1750 skrifwit under des vistande på Engsö gård

i Wessmanland», den ofvan citerade Dalinska

handskriften innehåller, som nämndes, tillfällig-

hetsvers, gratulationer, beskrifningar på resor

till Ängsö m. m., hvarur en del upplysningar

angående själfva byggnaden kunna hämtas. I

»en resa 1743 till Engsö» är afritad »den

wackra nya förstugan och trappan i Engsö
stenhus» och på bilden af »sielfwa huset» synes

äfven den fjärde våningen och lanterninen. På-

byggnaden har sålunda skett under något af

de första åren af 1 740-talet.

Om slottsanläggningens utseende vid denna

tid får man en tydlig föreställning genom en

större oljemålning, som numera är uppsatt i

stora trappan. Utsikten är tagen från sydost

och visar själfva slottet med sina fyra våningar

och framför detta på södra sidan en af tvenne

rödmålade träflyglar omgifven gårdsplan; något

längre söderut ligga ytterligare två i sten upp-

förda tvåvånings-flygelbyggnader, mellan hvilka

en trädgård utbreder sig, och slutligen synas

längst till vänster på taflan de långa snörräta

parkalléer som Karl Fredrik Piper lät plantera

och som än idag finnas i behåll, vippvuxna till

en skuggrik park. — Bortom slottet synes kyr-

kan med sitt torn, byggdt år i 744, samt i taflans

förgrund ett förnämt sällskap som just land-

stigit frän roddbåtar vid en brygga i slottets

omedelbara närhet. Den farled genom hvilken

detta sällskap färdats är numera sä godt som
fullständigt igenvallad.

Dessa hufvuddrag har Ängsöslottet och dess

närmaste omgifningar än idag väsentligen be-

varat; endast de båda röda träflyglarna äro

försvunna och

den ena af dem
har blifvit ersatt

med en flygellän-

ga af sten, hvilket

skedde redan un-

der I 740-talet.

Måhända är det

denna byggnad
som åsyftas i en

liten dikt af Da-
lin »Wid Engs-

ö herrskaps för-

sta inflyttning i vaningen 2 tr.

dess nya Stenhus ^'"'''k?"- - 2. Biljarden. — 3. Lek-

, /"TI" o rum. — 4. Brita Baats kavimarc. — 5,
d. 2D.Julll 1748» 6. Gästrum. — J

— w. Sof- pcii gästrum.
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Förstugan.

och som utmynnar i: vdrickom nya husets

skäl »

.

Kfter att genom en af de lan<;;;a, skug-s^rika

parkalléerna västerifrån hafva nalkats slottet be-

finna vi oss pä den rymliga gårdsplanen fram-

för den imponerande byggnaden. Bottenvånin-

gen, som mot söder är cifvervuxen med frodigt

vildvin, iir rusticerad i putsen, h(>rnkedjor i puts-

rustika markera hörnen och mellan tredje och

fjärde våningen löper ett enkelt listverk. Fönstren

omgifvas af enkla ramar och äro försedda med
bågar med små kvadratiska rutor. Det branta

nedre takfallet är täckt med tegel och krönes

af en hel räcka af skorstenar i hvilkas midt

den höga lanterninen med tornur och flöjel

reser sig. — Inga fint utarbetade dekorativa

detaljer finnas här; slottet verkar genom sin

massa och bär en prägel af gammaldags allvar

och solid trygghet.

Bottenvåningen delas tvärsöfver af den lång-

Ma tsalcn.
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Salonsen.

Sträckta förstugan, vid hvars bortre ända den mind
breda hufvudtrappan, lagd intill norra fasaden och

befinner sig. I »Engsöana» har

Dalin i samband med skildringen

af en »resa 1743 till Engsö» ritat

af »den wackra nya förstugan och
trappan i Engsö stenhus», ett be-

vis för att förstugan i sitt nuva-

rande skick härstammar från grefve

Karl Fredrik Pipers ofvan omtalade
reparation. Förstugan täckes, lik-

som de öfriga rummen i botten-

väningen, af krysshvalf. I ett af

rummen finnes en dörr härstam-

mande från 1630—40-talet, hvilken

jämte ett par liknande, numera för-

varade på vinden, utgör en erinran

om Per Sparres ombyggnad af

Ängsö under förra delen af 1600-

talet.

Slottets hufvudvåning är beläg-en

en trappa upp och man inträder

här från trapprummet direkte i den
stora salen, ett väldigt rum i bygg-
nadens sydöstra hörn med trenne

fönster åt hvardera den södra och
den östra fasaden och mätande icke Ängsöbägarcn.
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re än 1 2 meter i kvadrat. Paneler, foder

boaseringarna i de djupa fönstersmygarna

härstamma frän 1700-talets midt,

likaså de vackra skulpterade och

förgyllda dörröfverstyckena, under

det att väggbeklädnaden i öfrigt

blifvit förändrad och rokokodörrarna

utbytta mot dylika i 1 84 o-talsgotik,

ett minne från grefve Axel Mauirtz'

reparation. — Bland möbler märkas

här ett par vackra skåp från förra

delen af i 700-talet, i öfrigt är möble-

manget af yngre datum och rum-

met får sin karaktär af den mängd
släktporträtt, som pryda väggarna

och till hvilka vi längre fram skola

återkomma i samband med den

öfriqa stora porträttsamling som hör

till Ängsöfideikommisset.

Innanför matsalen i slottets syd-

västra hörn ligger salongen, ett stort

och vackert rum med fast inred-

ning från 1770-talet, den tid då

Ängsö innehades af grefve Adolf

Ludvig Piper, grefvinnan Kristinas

sonson. Väggfälten äro numera
spända med målad duk, ursprung-
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Salongen.

ligen antagligen siden eller goheliner, samt äro

inramade med förgyllda triilister; s])egeln mellan

fönstren på scklra sidan är onigifven af ett j)ar

eleganta fyllningar med förg)'llda ornament och

ofvan spegeln liksom öfver dörrarna sitta öfver-

stycken med skulpterade

och förgyllda guirlander,

det hela karakteristiskt

f(")r 1 7 70-talet, ()fver-

gangstiden mellan ro-

koko och t4usta\iansk

stil. På gammaldags
manér ;lr eklstaden, en

öppen spis, placerad pa

yttcrvilgg mellan f()nstr(Mi

på västra sidan, men
omramnin'"- af Init mar-o
mor saml (>fversl^cket

med sidopilaslrar, spegel

och krön äro utförda i

empirestil från 1800-

talets f()rra del. På golf-

vet ligger en gammal
ekparkctt från i 700-talet

omgifvcn af kalkstens-

hällar som fris.

.\f\-en mr)hleringeii i KrisiuiipoluiUi iJcn ma

salongen härstammar till en del fnm 1 7oo-

talet, en hederlig svensk rokokobyrå står mellan

fr>nstren under spegeln på södra väggen och

för ()frigt äro att nämna en gustaviansk soffa

och tillh()rande eleganta stolar, som bära Stock-

holms stolmakareämbe-

tes stämpel och signa-

turen I. I., (i., en till

namnet hittills okänd

snickare verksam på
I 7 (So —9 o-talet. — Från

empiren förskrifver sig

utom spisen några små
taburetter och den ståt-

liga ljuskronan.

De talrika porträtten

i salongen föreställa huf-

vudsed-cligen medlemmar
af Piperska ätten, forna

herrar till Ängsö och

deras grefvinnor. Där-

jämte finnes här ett

exemplar af Bouch ar-

dons stådiga Karl Xll:s-

byst i brons, signerad:

»fac. Ph. Bouchardon

Ayva:n et Wallasis ).
sculpsit 1 74
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Kiingl. rådet grefve Carl Piper. Grefpinnan Kristina Piper född Törnfycht.

Meyer fudit holmi^e 1749». — I salongen för-

varas också några till fideikommisset hörande

dyrbarheter, hvaribland främst märkes den

s. k. Angsöbägaren, en hög bägare af för-

gylldt silfver med lock, hvarå står en manlig

figur hållande en sköld med en röd båt i gyl-

lene fält, ätterna Bondes eller Bååts vapen-

märke; samma vapen förekommer tre gånger

upprepadt i runda fält kring bägarens lif och

för öfrigt är den praktfulla bägaren prydd med

rikaste dekoration i gotisk stil, baldakiner, na-

turalistiskt löfverk och graverade figurscener

med framställningar ur den heliga jungfruns lif.

Bägaren, som förskrifver sig från midten af

1400-talet, bär ett par hittills outtydda stämplar,

en dubbelörn och en tunna; hur den kommit
till Ängsö kyrka, där den af ålder funnits,

är obekant; till slottet öfverfl3'ttades den år

1753. Ett motstycke till denna praktpjäs fin-

nes i familjen Douglas ägo och är afbil-

Presidenten grefve Karl Fredrik Piper. Grefvinnan Ulrika Piper född Mörner.
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(jrcfve Adolf I.iidrig Piper. Grcfvinnan Sofia l^ipcr finid ron f'iTSi'n.

dad under Stjärnorp i ( )stgr)tadclen af detta

verk.

1 detta sammanhang- må äfven nämnas den

s. k. Angsökedjan, en guldkedja med fina länkar

och kniippe med bokstäfverna A. S. \'. \\ i

emalj, som af ålder funnits på stället och en-

ligt sägen skyddar gården för brand så länge

den bäres af ägaren eller åtminstone förvaras på
slottet. — Bland klenoderna i salongen märkas

slutligen tvenne pokaler af glas från grefve

Karl 1'redrik i*ipers tid: den ena härstammande
från det bekanta ordenssällskapet Awazu och

Wallasis och bärande inskriften AWAZU ET
WALLASSIS ANN.O 1732 samt Piperska

vapnet och C. V. P. (= Carl Fredrik Piper) d.

25 Ja.; den andra likaledes med Piperska vapnet

och inskriften: »(jref Piper lefwe säll Till månge
goda åhr! Hans wårdnad trifwes wäl, så länge

Swerige står.» — Sällsynta äro äfven ett antal

föremål af kinesiskt porslin som tillhört Jonas

Grcfvc Axel Adolf Piper. Grcfvinnan Augusta Piper fiuid Aimfclt.
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Biblioteket.

Alströmer och äro prydda med den efter honom
uppkallade växten Alstroemeria.

Från salongen kommer man in i det rym-

liga biblioteket med två fönster mot väster och

eldstad på gammalt sätt belägen mellan dessa;

äfven här finnes i behåll paneler, dörröfverstyc-

ken och d}'likt från 1740-talet. Alkoven ut-

visar att rummet varit ämnadt till sänc^kam-

mare. Numera stå här hyllor och skåp med
arkivalier och böcker, delvis i gamla prydliga

band; möbleringen är modern, med bekväma
soffor och länstolar. — De öfriga rummen i

denna våning utgöras af grefvens arbets- och

mottagningsrum samt ett par gästrum i bygg-
nadens nordöstra hörn.

]3en ett par gånger i det föregående omta-

lade stora porträttsamling, som hör till iingsö-

fideikom misset, finnes till större delen uppsatt i

de tre förnämsta rummen i hufvudvåningen,

matsalen, salongen och biblioteket; ett fåtal

porträtt äro upphängda i andra rum och en

del förvaras i grefvens och grefvinnans Stock-

holmsbostad. ( )fver samlingen, som uppgår
till ett 1 00-tal nummer, finnes upprättad en

summarisk f()rteckning, tryckt i Klingspors ofvan

citerade bok om Ängsö. Yi skola här endast
omnämna de ur olika synpunkter viktigaste

porträtten och göra då början med de som
framställa ägare till Ängsö af Piperska ätten.

Här träffas då först i biblioteket kungliga rådet

grefve Karl Piper (f 1716) återgifven på en

liten duk, signerad år 1698 af Anna Maria

Ehrenstrahl, som å baksidan uttryckt sin beun-

dran för den store mannen med följande vers

på plattyska:

»So schildert wel myn hand

Uw Beeltenis na't leven

Maar van uw groot verstandt

Ivan niemand schetze geven .

Samme Karl Piper är jämte sin gemål, gref-

vinnan Kristina afmålad på tvenne stora dukar,

knästycken i naturlig storlek placerade i salon-

gen, det ena signeradt af Georg Engelhardt

Schröder; de återgifva samma t3^per som möta

på åtskilliga andra på de Piperska gårdarna

förvarade porträtt af ättens stamfader och stam-

moder. I salongen hänga vidare porträtt af

de grefvar och grefvinnor Piper som sedan in-

nehaft Ängsö; presidenten grefve Karl Fredrik

l^iper (t 1770) och hans grefvinna Ulrika

McH-ner (f 1778), Dalins gynnare, äro målade

af Olof Arenius; deras son grefve Adolf Lud-

vig Piper (f 1795) och hans fru, grefvinnan

Sofia von Fersen (| 181 6), deras son och efter-

6



AXGSÖ

trädare på Ängsö, grefve Axel Adolf Piper (f grefvinnan Charlotta Kristina (f 1727) och hen-
1827) i Johanniterriddardräkt, målad af Jonas nes man grefve Ture Gabriel Bielke (j 1763),
Forsslund, och hans hustru grefvinnan Augusta grefvinnan Hedvig Maria

(f 1767) och hennes
Armfelt (t 1845) ett förtjusande porträtt signe- man friherre Sten Arvidsson Sture (j 1730),

båda signerade ä dukensradt af Karl Fredrik

von Breda; och slutligen

deras son grefve Axel

Mauritz Piper (| 1866)

och hans grefvinna Sofia

Ehrenroth (f 1835), sig-

neradt »F. Lindh 1825».

Utom dessa ägarepor-

trätt hänga I salongen

ett portriltt i half figur

af Karl XH måladt af

David von Krafft och

insatt i en ståtlig, rikt

skulpterad ram, enligt

tradition en gåfva till

Karl Piper af kungen

själf, samt en rad sven-

ska regcntporträtt från

Gustaf \^asa till och med
Adolf Fredrik och Lo-

visa Ulrika, i litet for-

mat på trä, af det slag

som voro vanliga vid

midten af i 700-talet.

Porträtten i matsalen

fra i n stil 1 1a grefvi nnan

Kristinas fyra döttrar

och deras män, niimligen Siijn.

Gustaf Mauritz Armfelt.

y,.\. r. Wirlinullei ;i Paris 1786

baksida af Georg En-
gelhardtSchröder; vidare

grefvinnan Ulrika Eleo-

nora (f 1754) och hennes
man friherre Benkt Rib-

bing (t I 74 1 ) och slut-

ligen grefvinnan Sofia

Karolina (f 1732) och
hennes man grefve Axel

Löwen (t 1772). — Ett

par ståtliga bilder i mat-

salen, tillskrifna Ehren-

strahl, återgifva presi-

denten grefve Karl Fre-

driks svärf()räldrar, fält-

marskalken grefve Karl

Gustaf Mörner (f 1721)

och hans grefvinna Kri-

stina Anna Bielke (f

1742), och af fältmar-

skalken äger Ängsösam-
lingarna ytterligare ett

porträtt i bröstbild sig-

neradt af David Krafft

1 7 1 8. — I matsalen

hänga vidare ett par

goda, af Johan Henrik

Mummonia^. Malniiifiai- pä ua al il. Sanders 1(151.
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Biljarden.

Scheffel år 1735 signerade porträtt af grefve

Nils Vilhelm von Spärr (f 1782) och hans fru,

född von Grumkow, ett af Olof Arenius må-

ladt porträtt af fältmarskalken grefve Johan
Kristoffer von Diiring (f 1759) samt sludigen

porträtt af grefve Axel Adolf Pipers svåger

generalmajoren grefve Gustaf Magnus Armfelt

(t 1856), iklädd rysk uniform, och hans fru

Louise Cuthbert Brooke.

Den ena innerväggen i matsalen upptages

på midten af en stor oljemålning framställande

den nuvarande ägarens till Ängsö moder gref-

vinnan Ebba Piper roende tillsammans med
sina barn i en båt på en löfskogskransad sjö.

I biblioteket på Ängsö täckes en hel vägg
af en kolossal målning utförd af Karl Fredrik

von Breda och hans son John von Breda och
framställande den ofvannämnde grefve Axel
Adolf Pipers svärfar, den bekante gustavianen

grefve Gustaf Mauritz Armfelt (f 1815), stående

iklädd gul tröja och svart mantel, stödjande sig

mot ett postament hvarå Gustaf III:s byst står;

vid hans fötter leker hans dotterdotter Hedvisr

Piper, som var född 1807.

Bland öfriga Ängsösamlingarna tillhöriga por-

trätt må ytterligare nämnas ett porträtt af den
nyssnämnde Gustaf Mauritz Armfelt, iklädd

»skytisk» dräkt (maskeradkostym) signerad: »A.
U. WertmiiUer å Paris 1786», ett motstycke

till det mångomtalade porträttet af Armfelts

älskarinna, mademoiselle TEclair, af hvilket icke

mindre än fyra repliker äro kända. Armfelts

grefvinna, Hedvig De la Gardie finnes åter-

gifven på ett vackert porträtt i bröstbild sig-

neradt af Karl Fredrik von Breda 181 2.

En mängd andra porträtt af personhistoriskt

och konsthistoriskt intresse kunde vara värda

att nämnas, men det anförda må vara nog och

jag skall till sist endast erinra om några por-

trätt på Ängsö som äro äldre än den Piperska

tiden, nämligen dels ett dylikt af den kraftfulla

fru Brita Bååt (j 1630) framställd som änka

i djup sorgdräkt, dels ett par synnerligen in-

tressanta, de s. k. mummorna, hvilka af Kling-

spor uppgifvas hafva köpts på »Törnflychts

auktion»; taflorna, som nyligen undergått en

pietetsfull konservering, äro utomordentligt väl

målade på trä och signerade H. Sanders

1 6 5 I

.

För att beskåda dessa porträtt hafva vi måst

gå ytterligare en trappa upp i Ängsö slott;

denna våning innehåller i byggnadens midt ett

stort långsträckt rum, kalladt »biljarden» med
väl bibehållen fast inredning från 1770-talet;

väggarna äro ofvan panelen spända med duk,

hvarå äro målade fält med landskap omväx-

lande med rakt nedhängande blomsterfestoner

samt dörröfverstycken med blomstersirade urnor.
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I båda de inre hörnen stå öppna spisar med
troféöfverstycken målade i guld och gult, golf-

vet är belagdt med gammal furuparkett och

fris af kalksten. — Rummet är ännu ej defini-

tivt ordnadt, men bland dess möbler äro att

nämna en kolossal spegel frän 1 6oo-talets slut

samt ett präktigt och elegant skrifbord, som
tillhört Cjustaf Mauritz Armfelt och genom hans

dotters giftermål kommit till Ängsö.

13e öfriga rummen i denna våning utgöras

af sofrum, barnkammare och gästrum som alla

hafva i behåll rester af sin fasta inrednin^r från

I 700-talets senare del, paneler, dörrar och kalk-

stensfrisade golf. MXX af rummen på östra sidan,

som traditionellt kallas Brita Bååts kammare
och där de ofvannämnda damporträtten sitta

uppsatta, har äfven i behåll en vacker rokoko-

kakelugn i blå och hvit Rörstrandsfajans.

Återstår slutligen den fjärde och öfversta, af

Karl Fredrik Piper uppförda våningen, som
under långa tider fått stå obebodd och som
ännu icke af den nuvarande ägaren blifvit åter-

ställd i beboeligt skick. Utefter s()dra fasaden

ligger här ett långt galleri, i hvilket slottets

fordom synnerligen rikhaltiga l)ibliotek förvara-

des. De öfriga rummen med fönster mot öster

och väster, från hvilka erbjuder sig en den

mest hänförande utsikt öfver Angsön och kring-

liggande vatten, hafva troligen fordom varit an-

vända till gästrum. Åtminstone bodde Olof

von Dalin tydligen här uppe vid sitt besök

sommaren 1746 enligt hvad följande dikt ur

»l{n<rsöana» cer vid handen: den är skrifven

på »Engsö i fierde wåningcn d. 24 julii 1746»

»I natt i scHuncn jag mig trodde

som annat folk ])å jorden bo

men nilr jag vakna tänk jag bodde

i himmels hr)g(l motl största ro

om jag den ron fick ständigt smaka!

Men ack hon fK'r med tidens ström

wi må nu sofwa eller waka

så är wårt hela lif en drcMTi.»

1 samtliga dessa rum finnas milrkliga, om
än illa medfarna rester i behåll af den fasta

inredningen från i 700-talets midt, gröna kakel-

ugnar, \ilggar stänkta med blå och röd färg,

gamla parkettgolf o. s. v. - 1 ett litet rum i

slottets nordr>stra hr)rn fen-varas en mängd in-

tressanta föremål, delvis tillhörande sockenkyr-
kan, arkivalier, böcker i gamla vackra band,
fragment af altarskåp, en pyxis och ett rökel-

sekar af brons från medeltiden, messhakar, ante-

pendier och dylikt.

\'ill man ytterligare njuta af den vidsträck-

taste utsikt öfver den fagra nejden gör man
klokt uti att passera den r}-mliga vinden med
sina väldiga timmerkonstruktioner och stiga upp
i lanterninen, inom hvars betryggande räcke ut-

sikten är imponerande och sträcker sig öfver

stora delar af trenne svenska landskap Väst-

manland, Uppland och Södermanland. Närmast
nedanför på södra sidan se vi i fågelperspektiv

den vackra parken med sina långa raka alléer

och gårdsplanen med sina flyglar; omedelbart

väster om slottet reser sig den lilla niitta soc-

kenkyrkan. Ängsö kyrka, och i norr och nord-

ost skymta mellan träden det stora godsets

ekonomibyggnader.
( )ni Ängsö kyrka, som \\öv så intimt sam-

man med slottet, kunde vara åtskilligt att säga,

men vi få nöja oss med att erinra om att den

härstammar från medeltiden samt att den erhöll

torn i väster och ett grafkor för Piperska ätten

i öster vid midten af 1700-talet. Kyrkogården

stöter tätt intill slottsparken och bildar jämte

denna en fridfull och skuggrik tillflyktsort. Öf-

ver hela Ängsö hvilar ett säreget behag af frid-

full afskildhet från världens larm, något som
t^dligen är tradition på stället. Dalin sjunger

därom 1745:

»Farwäl med fägnad lek och löye

du liufwa O, du stilla nöye.

(nul wet när jag nu ser dig mer

dock ne^', du kan ey så förswinna

jag wördar altid din gudinna

och altid i min tanka ser.

Kanske är det denna afskildhet, delvis för-

orsakad af slottets läge utom allfarvägen, som

gjort att den märkliga byggnaden blifvit jäm-

f()relsevis föga beaktad af kulturforskningen.

Utom af Klingspor finnes Ängsö skildradt af

( 'hr. Fichhorn i hans »Svenska studier U> samt af

II. Sandberg i Turistföreningens årsskrift igog.

.\ngsö gods med underlydande omfattar en

areal af c:a 7,500 tunnland med ett sammanlagdt

taxeringsvärde af 653,900 kronor.
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INNEHÅLL:

Fiholm sid. 33

Fullerö » I

Hedensberg- » 9

Ram näs » 58

Skinnskatteberg » 47

Stäholm » 42

Tidö > 18

Ängsö » 67
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RÄTTELSER OCH TILLÄGG.

Nedanstående »rättelser och tillägg» hafva dels benäget meddelats af respektive gods-

ägare dels antecknats efter så vidt möjligt verifierade tidningsnotiser och afse de förändringar

som inträffat under arbetets och registrets tr\ckning.

Stockholm den 15 december 1915.

Albin Roosval
Redaktör fiir Svenska SUiU ocli Herresäten.

SÖDERMANLAND.
BECKERSHOF. Sid. 441). (lodset öfver<iiek lU ii 1 april 1915

genom k()|-> till l)ruks))atr(in Axel P. Lindgren jiå Munkfois.

J^ERCiSHAMMAR.
Sid. (19 sp. 2 rad I I u. slär nitirka skall vara ljusa.

» 70 » 2 . 5 n. utgår ordet mindre.

» . underskriften under nedersta bilden står norr läs söder.

Innehafvarne af Bergshammar, Hesselbyholm och Kfleby hafva

gemensam jus jjatronatus i Fogd(i och Ilelgani socknar ocli tillsiilta

])räster och klockare där.

BRANDALSUND. Sid. 163. Hösten 191 2 inkTipics egendomen
af grosshandlaren Edw. Cederlund i Stockholm.

ERICSBERCi. Sid. n) sp. i rail 1(1 u. står 1472 skall vara

1492.

.Sid. 20. Ofverstekanimarjunkaren friherre Carl Carlsson Bonde
och friherrinnan .Sophie Bonde född Bcck-Friis afledo den 16 novem-
ber 1913, och fideikommisset (ifvcrgick då till nuvarande innehaf-

varcn hofjägmästaren friherre Carl Gotthard Bonde.

FOGELSTAD. Sid. 262. Våren 19 13 har fröken Elisabeth

Tamm kiipt sin moders, friherrinnan Emma Tamm, hälft i Fogelstad

och är sedan dess ägare af hela gården.

GIMMERSTA. .Sid. 258. Gården äges numera af liofjiigmäslaren

friherre C. G. Bonde samt friiknarna Inga och l'>rita Bonde, hvilka

sistnämnda bebo Gimmersta.

HESSI-:r,BV. Sid. 33. Sedan grefve Gustaf Bonde 1912 till-

trädt Trolleholms fi<leikommiss i -Skåne, l)ebos Hessclby af kammar-
herren grefve Christer Bonde.

EINDHOLM. Sid. 146 under neilersla bilden slår Persiskt skall

vara Kinesiskt.

LÖFSUND. Sid. 2<S4. Den 14 mars 1913 inköptes Löfsund

af löjtnanten i K. Göta Lifgardes reserv C. L. Béve.

NYNÄS (Bälinge s:n). .Sid. 328 sp. 2 rad 9 u. står Maissen

skall vara Meissen.

NYNÄS (Ösmo s:n). .Sid. 481 sp. 2 rad 14 n. Öfvcrsten fri-

herre Adlercreutz dog redan den 9 april 1883.

NÄSBY. Sid. 53. 1 juni 19 15 såldes Näsby till herr A. Lin-

dahl, disponent f<)r Lazarolfabriken i .Stockholm.

RINKESTA är 1914 försåldt till ingenjiir .X. Frisell.

THUREHOLM. Sid. 409. Ryttmästarcn grefve Thure Bielke,

godsägaren grefve .Sten Bielke och fröken Anna Bielke sålde i juli

191 5 Thureholm till v. häradshilfdingen Knut Tillberg med tillträde

den 14 mars 191(1.

T\'NNELSt ). Sill. 345 sp. 2 rad 10 n. står Ncijbcrts skall

vara Neijbers.

TYRESf).

Sid. 121 sp. I rad 10 u. står 1775 skall vara 1755.
» 127 » I 27 och 28 u. står Lavisse skall vara I. AVISSE.
» 128 » I » 9 n. står bergshackor skall vara bergsbackar.

TÄCKHAMMAR. Sid 287 sp. 2 rad 6 u. står 1834 skall

vara 1854.

Y'XTAHOLM. Sid. 385. Inköptes hiisten 1915 af grefve .Sten

Bielke alt tillträdas den 14 mars 19 16.

OKXA. Sid. 64. Friherre Jan Carl Akerhielm afled 191 1 och

goilset iniichafves nu af friherrinnan Ingeborg Äkerhielni född Bonde.

UPPLAND.

FORSMARK. Sid. 307 sp. I rad 3 n. står: 1888, läs: 1887.

Sid. 314 sp. I. Af parkanläggningen söder om slottet stanuuar

från den Jenningska tiden blott alléerna, medan terrassiilantetingen

fiirskrifver sig från 1880-talet.

Sid, 316 sp. I. Enligt ortstraditionen är hela den del af parken,

diir Belisars tempel befinner sig, ej äldre än från 1830-talet. Tradi-

tionens riktighet har förf. ej varit i stånd att kontrollera. Alldeles

omiijlig är den ju ej, hur svårt man än har all föireställa sig hjälten

i Marniontcls roman — för hvilken man ju särskildt intresserade sig

i de gustavianska hofkretsarne på 1770- och -80-talet (jfr Book

Romanens och prosaberättelsens historia i Sverige intill 1809, Stock-

holm 1907, s. 342 ff) — ännu så sent vara föremål för en pietets-

full sentimentskult, och här föreläge i så fall ett rätt belysande vitt-

nesbörd bland flcre andra om hur länge 1700-talets kultur- ock smak-

sln'imningar på siiKi håll förmådde kvarlefva hos oss. Hur som helst

är anliiggningen gjord i trogen anslutning till de ideal, som voro

ledande för de »engelska» parkarkitekterna vid det adertonde år-

hundradets slut, så som framgår af det meddelade citatet ur Oxen-

stiernas » Sk(>rdarne »

.

KAGGEHOLM. Uppgiften å sid. 29, att af Loménie de Brien-

ne"s resa i Sverige bägge upplagorna, alltså äfven den första (1660),

skulle finnas i herr Vult von Steijerns bibliotek, beror på ett miss-

förstånd. Det är naturligtvis blott 1662 års upplaga som finns där,

såsom bekant den enda, hvilken, om ock ytterst sällan, förekommer

i den antikvariska bokmarknaden.

Sid. 32. Egendomen försåldes af direktör Fr. Vult von Steijern

i december 19 1 2 till löjtnanten gref\e Axel Cronstedt med tillträde

den 14 mars 1913.

LEUP"STA BRUK. Sid. 20. Friherre Carl De Geer afled

19 14 och fideikommisset innehafvcs nu af friherre Louis De Geer.

NÄSBY'. Sid. 38. Under åren 1911— 12 har slottet försetts

med en större tillbyggnad inrymmande ett galleri afsedt uteslutande

f(ir modern konst.



RÄTTELSER OCH TILLÄGG

SKANELAHOLM. Sid. 159. Major John Jennings afled den

10 maj 191 1. Den nye fideikommissarien iir sonen Georg Jennings,

född den 16 maj 1877. Denne tillträder dock icke fideikommisset

förr än efter sin moders död, i fiiljd hvaraf fni Lilly Jennings nu

innehar, nyttjar och brukar fideikommissegendomen. Emellertid har

lagfart den '''/^ 19 14 meddelats å egendomen för Georg Jennings.

Ladugård, stall och loge vid Skånelaholm nedbrunno genom mord-

brand i november 1912, nya byggnader i de nedbrunnas ställe upp-

fördes under 19 13.

STENINGE. Sid. 64. Efter v. häradshöfdingen G. B. A. Holms
frånfällc den 11 juli 1910 innehades .Steninge af ryttmästaren Birger

G:son Holm till 19 15, då egendomen inkiiptes af direktör Osten

Schauman.

STORA WÄSBY. Sid. 249. Efter friherre Carl De Geers död

1 9 14 innehafves Stora Wäsby af friherre Louis De Geer.

STRÖMSBERGS BRUK. Sid. 327 sp. 2 rad 4 n. står Lem-
mens skall vara Lemmens'.

( )STERBY. Sid. 324 sp. 2 rad 4 n. står De Geer skall vara

De Geer».

VÄSTMANLAND.

HEDENSBERG. Sid. 9. Sedan grefve G. Af. Hamilton af-

lidit, innehafves Hedensbergs fideikommiss sedan den 23 augusti

1914 af grefve Ale.\ander Hamilton.

TIDO. Sid. 32. Sedan den 24 januari 1913 innehafves fidei-

kommisset af godsägaren David von Scliinkel. Den förut under Tidö

lydande egendomen Askö har imder 19 13 frånsålts, och k(")pesumman

har lagts till Tidö fideikommissfond, som nu uppgår till 800,000 kr

NERIKE.

G( )IvSHOLM. Sid. 33. .Sedan friherrinnan Emma Nyrén född

I^cijonhufvud den "/.> 19 12 aflidit och komministern Gustaf Nyrén

1 91 4 jämväl aflidit, innehafves godset numera af friherre Tage Leijon-

hufvud.

.Sid. 35 sp. 2 rad 22 n står Al)jörn skall vara Abjcirn.

» 35 » 2 » II n. » Knutsdotter skall vara Mattsdotter.

» 36 i> I » I u. j 1386 skall vara 1389.

SÄBYLUND. Sid. 31 sp. 2 rad 7 u. står Nordstedt skall vara

Norstedt.

VÄSTERGOTLAND.

ÖNAFORS. Sid. 64 sista raden står Scheffel skall vara Pasch.

ÖSTERGÖTLAND.

BROKIND. Sid. 21. Under mellersta porträttet i första spalten

står Lundh skall vara Lundberg.

HERRBORUäL Sid. 69 sp. 2 rad 10 u. tillfogas: Jordeböc-
kerna från 1500-talet upplysa om, att Herrbonmi 1543 och ett tiotal

år framåt räknades till fm Annas frälseegendom. Hvem fru Anna
var, visar alldeles otvetydigt ett pergamentsbref i riksarkivet från

1559, som innehåller arfskifteshandlingar efter fru Anna Pedersdotter
(Bielke), änka efter Thure Bengtson (Hård). På hennes systersöners,

bröderna Baner, lott föll en tredjedel af arfvegodsen, däribland Herr-
borum, som på detta sätt kom i den yngste broderns. Gustaf Axels-
son Baners ägo. Sedan han afrättats i Linköping 1600, ägdes och
beboddes gården af hans änka, Ivristina Sture (16 19), — —

Sid. 70 sp. I rad 10 u. står och dennes son skall vara , dennes
bror generalmajoren grefve Göran Gyllenstierna (j 1736) och därefter
af grefve Nils ende son — —

Sid. 76 noten. Före parentesen tillägges och äro sedan 191 i

införlifvade med samlingarna på Herrborum.

LJL^NG. Sid. 45. Under bilden står Boman skall vara Broman.
.Sid. 49 sp. 2 rad 7 n. står ljusdelar skall vara ljusröda.

50 » I » 10 u. » afpassande » » afpassade.

MAURITZBERG. Sid. 96. Sedan grefve Christer Bonde 19 12

sålt egendomen, innehafves hufvudgårdcn af grefve Gösta Mörner.

.STUREFORS.
Sid. 10 sp. 2 rad 2 n. står Gustafsberg skall vara Marieberg.

» 1 1 » I » I u. » Riirstrandsservis. Servisen är enligt L.

Looström tillverkad vid Moustiers i Frankrike.

.Sid. 13. Under öfversta porträttet i fiirsta spalten står Tcirne-

flycht skall vara Törnflycht.

Under nedersta porträttet i första spalten står J. M. Scheffel skall

vara J. H. .Scheffel.

I textspalten rad 14 står J. M. Scheffel skall vara J. H. .Scheffel.

SMÅLAND.

BERGKVAf^A.
Sid. 2 sp. 2 rad 3

HELGERUM.
\'ara Fru.

STJERNARP.
-Sid. 18 sp. 2 rad

» 19 » I )

n. står kuren skall vara muren.

u. » 0,35 » » 0,85.

n. » utsi)kt fint målade porträtt i pastell ; fri-

herrinnans porträtt är pastell, men lands-

hiifdingcns oljemålning.

n. > skarpfrö skall vara barrfrö.

n. efter ordet »åker» skall vara ett konnnatecken.

Sid. 97 sp. 2 under bilden står Fröken skall

HALLAND.

står D. Pascli skall

> Sparrman
vara L. Pasch.

» Sparrgren.

WAPNO. Sid. 35 sp. I rad 17 n. står söner skall vara bröder.

SKÅNE.

BARSEBÄCK. Sid.

Sid.

34 sp. I rad 1 1 u. står 36 skall vara 35.
» » » » 14 » » 33 » » 38.

102 sp. I rad 24 n. står hustru skall varaBOLLERUP
moder.

BÖRRINGE KLOSTER. Sid. 51. Grefve C. C. Beck-Friis

afled den 1 3 juni 1 9 11 . Godset äges nu af sonen grefve Corfitz

Hans Beck-Friis.

DYBECIv. Sid. 480 sp. 2 rad 24. Hvitputsningen företogs om-
kring 1850, då äfven östra långhuset hvitputsades.

Sid. 483 sp. I rad 24 u. står C. B(')gh skall vara Rodhe.
» » » I » 26 n. » grosshandlaren skall vara gods-

ägaren .

» » under bilden står norra skall vara västra.

MARSVINSHOLM. Sid. 64. Hufvudgärden äges numera af

godsägaren J. Johannesen.

.SPANNARP. Sid. 433. Säteriet såldes i mars 191 5 till majoren

friherre Johan Gyllenstierna på Bjersgård.

TROLLEHOLM. Sid. 11. Den 25 augusti 1912 afled då-

varande innehafvaren af Trolleholms fideikommiss grefve Carl Trolle-

Bonde och egendomen öfvcrgick därvid till hans äldste son kammar-
herren grefve Gustaf Trolle-Bonde, sedan 1902 gift med grefvinnan

Henriette (Jettcn) Fredrika Falkenberg af Bålby.

.Slottet har blifvit invändigt restaureradt samt försedt med till

största delen annan — ehuruväl endast af antika mobilier och konst-

föremål bestående — miiblering.

Den af grefve Carl Trolle-Bonde hopbragta stora boksamlingen
är i sin helhet inl()st af nye innehafvaren.

VIDT.SKtJFLE. .Sid. 230. Sonmiaren 1915 har hufvudgärden,

de industriella anläggningarna m. m., försålts till Aktiebolaget Vidt-

sköfle med godsägaren Rudolf .Stjernsvärd som verkställande direktör.

Arrendegodsen hafva försålts till Andelsföreningen Eget hem i Kri-

stianstads län för att styckas till smålägenheter.
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